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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία σχετίζεται με την πειραματική μελέτη των 

ψυχρομετρικών ιδιοτήτων του υγρού αέρα σε χαμηλές πιέσεις. Η εργαστηριακή πειραματική 

μελέτη πραγματεύεται το πώς η πτώση της πίεσης εντός ενός όγκου ελέγχου με υγρό αέρα  

μπορεί να επηρεάσει την υγρασία και την θερμοκρασία, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για 

περαιτέρω εξάτμιση νερού. Για την επίτευξη αυτής της μελέτης σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε 

κατάλληλη εμβολοφόρα διάταξη που λειτουργεί ως όγκος ελέγχου μέσα στον οποίο 

αποσυμπιέζουμε ποσότητα ατμοσφαιρικού αέρα. Προσθέτοντας στη συνέχεια μια μικρή 

ποσότητα νερού το οποίο δύναται να εξατμιστεί, ελέγχεται η ενδεχόμενη μεταβολή της 

θερμοκρασίας που προκύπτει μέσω της λανθάνουσας θερμότητας εξάτμισης του νερού, καθώς 

επίσης ελέγχεται καιη ενδεχόμενη μεταβολή της πίεσης εντός του όγκου ελέγχου.  

   Το πρώτο σκέλος του πειράματος είναι μια διεργασία ισεντροπικής εκτόνωσης, με την 

προϋπόθεση ότι μπορούν να θεωρηθούν αδιαβατικά τα τοιχώματα της διάταξης. Το δεύτερο 

σκέλος του πειράματος είναι μια διεργασία ψύξης μέσω ύγρανσης υπό σταθερό όγκο, εφόσον η 

ύγρανση γίνεται με ψεκασμό νερού το οποίο εξατμίζεται. Η εξάτμιση του ψεκασμένου νερού 

λαμβάνει χώρα λόγω της χαμηλής πίεσης που επικρατεί εντός του θαλάμου, επιτρέποντας στο 

νερό να εξατμιστεί σε θερμοκρασίες μικρότερες των 100℃. Το νερό με την εξάτμισή του 

απορροφάει ένα μικρό ποσό θερμότητας από τον υγρό αέρα εντός του θαλάμου μέχρι να υπάρξει 
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κορεσμός σε μία θερμοκρασία μικρότερη της αρχικής.Το πείραμα αυτό αποτελεί ουσιαστικά μια 

εργαστηριακή εφαρμογή του φαινομένου του αδιαβατικού ή αδιάθερμου κορεσμού. 
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis relates to the experimental study of the psychrometric properties of liquid air 

at low pressures. The laboratory experimental study discusses how the drop in pressure within a 

volume of control with humid air can affect humidity and temperature, creating favorable 

conditions for further evaporation of water. To achieve this, we designed and built a suitable 

piston device that acts as a control volume in which we decompress a quantity of atmospheric 

air. Then, adding a small amount of water that can be evaporated, the possible temperature 

change through the latent heat exchanger of water is checked, as well as the possible change in 

pressure within the control volume. 

The first part of the experiment is a process of isentropic expansion, provided that the 

walls of the device can be considered adiabatic. The second part of the experiment is a constant 

volume humidification process, since the wetting is by spraying water which evaporates. 

Evaporation of the sprayed water occurs due to the low pressure prevailing inside the chamber, 

allowing the water to evaporate at temperatures below 100 ° C.The water by evaporation absorbs 

a small amount of heat from the humid air inside the chamber until it is saturated at a 

 

DESIGN - CONSTRUCTION OF EXPERIMENTAL PROVISION 

FOR MEASURING MOIST AIR CHARACTERISTICS 
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temperature less than the initial temperature. This experiment is essentially a laboratory 

application of the adiabatic or inertial saturation phenomenon. 
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Σύμβολο            Περιγραφή                                                              Μονάδες 

    

Psat(Τ) 
Πίεση Κορεσμού                                                               Pa 

Pα Μερική Πίεση Ξηρού Αέρα                                              Pa 

Pn Μερική Πίεση Υδρατμών                                                 Pa 

T  Θερμοκρασία                                                                     K 
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mν Μάζα Σταγόνας Νερού                                                     kg 

 φ                                                          Σχετική Υγρασία 

ω                                                          Απόλυτη Υγρασία                                      kgH2O/kgξηρού αέρα 

V                                                           Όγκος θαλάμου                                                              m3 
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1.0  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της εργασίας είναι η πειραματική μελέτη και η βαθύτερη κατανόηση των 

ιδιοτήτων του υγρού αέρα σε συνθήκες χαμηλών πιέσεων και θερμοκρασιών.Για την μελέτη 

αυτή σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε κατάλληλη εμβολοφόρα διάταξηκαι χρησιμοποιήθηκαν 

τα αντίστοιχα μετρητικά όργανα. Έγιναν εκτονώσεις σε διάφορες θέσεις και πάρθηκαν 

μετρήσεις της πίεσης και της θερμοκρασίας του όγκου ελέγχου.Στη συνέχεια, διατηρώντας 

σταθερή την υποπίεση εντός του θαλάμου εκτόνωσης, προστέθηκε μικρή ποσότητα νερού μέσω 

αεροστεγούς σύριγγας και μετρήθηκε η συμπεριφορά της πίεσης και της θερμοκρασίας εντός 

του θαλάμου, με δεδομένο το ότι εξατμίστηκε μέρος της ποσότητας νερού που προστέθηκε. 

Τέλος, μετά την προσθήκη σταγονιδίων νερού,  υπολογίστηκε η μεταβολή της σχετικής και της 

απόλυτης υγρασίας , η μεταβολή των μερικών πιέσεων των υδρατμών και του ξηρού αέρα , η 

ποσότητα νερού που εξατμίστηκε , η νέα τιμή της θερμοκρασίας και η νέα πίεση κορεσμού. 

Στην εργασία αυτή, αφού γίνει μια σύντομη θεωρητική ανασκόπηση στις βασικές αρχές 

ψυχρομετρίας και στις θερμοδυναμικές διεργασίες που διέπουν τον υγρό αέρα, παρουσιάζεται το 

κατασκευαστικό και το πειραματικό κομμάτι της μελέτης. Όσον αφορά το κατασκευαστικό 

κομμάτι, γίνεται εκτενής περιγραφή της διάταξης και των μετρητικών οργάνων που 

χρησιμοποιήθηκαν και παρουσιάζονται τα σχέδια και διάφορες εικόνες της κατασκευής και των 

μετρητικών οργάνων. Όσον αφορά το πειραματικό κομμάτι, πραγματοποιείται ιδανική 
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(θεωρητική) και πραγματική μελέτη του πειράματος και γίνεται σύγκριση και ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, με σκοπό να παραχθούν τα τελικά συμπεράσματα. Κρίνεται σκόπιμο να 

σημειωθεί ότι οι τιμές που υπολογίζονται και παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία αντιστοιχούν 

στη θέση μέγιστης δυνατής αποσυμπίεσης του εμβόλου. 

Απώτερος σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη για το αν είναι δυνατή η 

δημιουργία ενός κλειστού θερμοδυναμικού κύκλου (εικόνα 1) που να μπορεί να αποδίδει έργο, 

εκμεταλλευόμενος τις ιδιότητες του υγρού αέρα σε χαμηλές πιέσεις και θερμοκρασίες.Οι 

διεργασίες αυτού του θερμοδυναμικού κύκλου που εξετάζονται σε αυτή την εργασία είναι η 

εκτόνωση (A→B)  και η ισόχωρη ψύξη μέσω ύγρανσης (B→Γ).Παρατηρούμε από το πρότυπο 

διάγραμμα Τ-S (εικόνα 1)ότι οι διεργασίες ΑΒ και ΓΔ είναι ισεντροπικές και οι διεργασίες ΒΓ 

και ΔΑ είναι ισόχωρες. Ο κύκλος αυτός αποτελεί μια θεωρητική απεικόνιση της γενικής ιδέας 

πίσω από αυτή τη διπλωματική μελέτη. Στην πράξη εξετάζουμε το κατά πόσο είναι εφικτό να 

εφαρμοστούν πειραματικά οι διεργασίες ΑΒ και ΒΓ. 

 

 

Εικόνα 1: Πρότυπο κλειστού θερμοδυναμικού κύκλου υγρού αέρα σε άξονες Τ-S. 
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2.0  ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Ψυχρομετρία ορίζεται η επιστήμη που ασχολείται με την θερμοδυναμική μελέτη και 

ανάλυση των διεργασιών του υγρού ατμοσφαιρικού αέρα. Ο όρος χρησιμοποιείται συνήθως 

στον κλιματισμό για να περιγράψει την διακύμανση της ατμοσφαιρικής υγρασίας , δηλαδή της 

ποσότητας των υδρατμών που περιέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα,  έτσι ώστε να 

προσδιοριστούν οι συνθήκες θερμικής άνεσης σε έναν κλιματιζόμενο χώρο. Η ψυχρομετρική 

ανάλυση είναι πολύ σημαντική για την επιστήμη του κλιματισμού, για μηχανολογικές διατάξεις 

και εφαρμογές αλλά και για μετεωρολογικές μελέτες στις οποίες η υγρασία και το σημείο 

δρόσου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. 

2.1 ΥΓΡΟΣ ΑΕΡΑΣ 

Ο ατμοσφαιρικός αέρας απαλλαγμένος από υδρατμούς αποτελεί ένα μείγμα διαφόρων 

αερίων του αζώτου, οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα, αργού καθώς και άλλων αερίων σε 

μικρότερες ποσότητες όπως υδρογόνο, ήλιο, ξένο, κρυπτό κλπ . Το μείγμα αυτό του αέρα 

ονομάζεται ξηρός ατμοσφαιρικός αέρας. 
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Στον ξηρό ατμοσφαιρικό αέρα προστίθεται και μία μικρή ποσότητα υδρατμών της 

τάξεως του 3% κατά μάζα για κανονικές συνθήκες. Το συνολικό μείγμα ξηρού αέρα και 

υδρατμών αποτελούν τον υγρό ατμοσφαιρικό αέρα. Η υγρασία σαν μέγεθος εκφράζει το πόσο 

υγρός είναι ο αέρας και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην διαβίωση και στον κλιματισμό, παρά 

το μικρό ποσοστό υδρατμών συγκριτικά με τα υπόλοιπα αέρια που περιλαμβάνει ο 

ατμοσφαιρικός αέρας. 

Το μείγμα ξηρού αέρα και υδρατμών το οποίο αποτελεί τον υγρό αέρα, διέπεται από τον 

νόμο του Dalton. Η ολική πίεση P ενός μείγματος ξηρού αέρα και υδρατμών που 

καταλαμβάνουν έναν δεδομένο όγκο Vισούται με το άθροισμα των μερικών πιέσεων Pα και Pn 

του ξηρού αέρα και των υδρατμών αντίστοιχα, δηλαδή των πιέσεων που θα είχαν τα δύο 

συστατικά του μείγματος εάν καταλάμβαναν μόνα τους και διαδοχικά τον δεδομένο όγκο V για 

δεδομένη θερμοκρασία Τ. 

 

P = Pα + Pn                                                                                                                                                                                 (1) 

 

Μπορούμε να δεχτούμε ότι και τα δύο συστατικά του μείγματος υγρού αέρα , δηλαδή ο 

ξηρός αέρας και οι υδρατμοί, συμπεριφέρονται ως ιδανικά αέρια, άρα ισχύει για αυτά η 

καταστατική εξίσωση ιδανικών αερίων. 

PαV = mαRαT                                                                                                                  (2) 

PnV = mnRnT                                                                                                                  (3) 

 

όπου 𝑅𝛼 και 𝑅𝑛 είναι οι ειδικές σταθερές των δύο συστατικών του μείγματος. 
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Ισχύει ότι : 

 

Rα =
R̅

Ma
= 287  J/kgK                                                                                                    (4) 

Rn =
R̅

Mn
= 461,5  J/kgK                                                                                                 (5) 

 

όπου 𝑃𝛼 , 𝑃𝑛 , 𝑉, 𝑚𝛼 , 𝑚𝑛 , 𝑇 είναι αντίστοιχα η μερική πίεση του ξηρού αέρα και των 

υδρατμών, ο συνολικός όγκος του μείγματος , η μερική μάζα του ξηρού αέρα και ατμών και η 

συνολική θερμοκρασία του μείγματος. 

Η συνολική μάζα του υγρού ατμοσφαιρικού αέρα ισούται με το άθροισμα των μαζών του 

ξηρού ατμοσφαιρικού αέρα και της μάζας των υδρατμών που περιέχονται σε αυτόν:  

 

m = mα + mn .                                                                                                                                                                       (6) 

 

όπου mα και mnείναι οι μερικές μάζες του ξηρού αέρα και των υδρατμών αντίστοιχα . 
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2.2 ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΕΣΜΟΣ  

Υγρασία ονομάζεται η ποσότητα των υδρατμών που περιέχονται στον υγρό 

ατμοσφαιρικό αέρα. Η ποσότητα αυτή εξαρτάται κατεξοχήν από την θερμοκρασία και δεν 

επηρεάζεται από την παρουσία ξηρού αέρα στο μείγμα . Η υγρασία που περιέχεται στον αέρα 

κυμαίνεται από μηδέν (ξηρός αέρας) έως μία μέγιστη τιμή, η οποία εξαρτάται από την 

θερμοκρασία του αέρα. Στα προβλήματα ψυχρομετρίας χρησιμοποιούμε τους όρους της 

απόλυτης και της σχετικής υγρασίας προκειμένου να εκφράσουμε την περιεκτικότητα σε 

υδρατμό στον ατμοσφαιρικό υγρό αέρα.  

Η σχετική υγρασία (relative humidity) φ του ατμοσφαιρικού αέρα ορίζεται ως ο λόγος 

της μερικής πίεσης των υδρατμών του μείγματος Pnπρος την πίεση κορεσμού των υδρατμών του 

μείγματος Psat(Τ).Hπίεση κορεσμού Psat(Τ)είναι η μέγιστη δυνατή πίεση που καταλαμβάνουν οι 

υδρατμοί όταν το μείγμα υγρού αέρα βρίσκεται σε κατάσταση κορεσμού για δεδομένη πίεση και 

θερμοκρασία. 

 

φ =
Pn

Psat(Τ)
                                                                                               (7) 

 

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι σαν μέγεθος, η σχετική υγρασία εκφράζει την δυνατή 

χωρητικότητα σε υδρατμούς μέχρι την κατάσταση κορεσμού, που μπορεί να έχει ένα μείγμα 

ατμοσφαιρικού υγρού αέρα. Έτσι, όσο μειώνεται η τιμή της σχετικής υγρασίας τόσο μεγαλώνει 

η δυνατότητα προσθήκης περαιτέρω μάζας υδρατμών μέσω εξάτμισης σε ένα μείγμα, ενώ 
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αντίστοιχα όσο αυξάνεται η τιμή της σχετικής υγρασίας τόσο πιο δύσκολα  προστίθενται 

υδρατμοί. 

 

Η απόλυτη υγρασία (absolute humidity) ορίζεται ως ο λόγος της μάζας του υδρατμού 

προς τηνμάζα του ξηρού αέρα σε δεδομένο όγκο μίγματος και δηλώνεται με το σύμβολο ω 

(kg Η2Ο / kgξηρού αέρα), 

 

ω =
mn

mα
                                                                                                            (8) 

 

όπου ο δείκτης n δηλώνει τον ατμό και ο δείκτης a τον ξηρό αέρα.  

 

Εφόσον και οι δυο μάζες καταλαμβάνουν ίσο όγκο V, η παραπάνω σχέση μορφοποιείται ως εξής 

 

ω =
mn/V

mα/V
=

ρn

ρα
=

1/vn

1/vα
=

vα

vn
                                                                          (9) 

 

όπου 𝑣𝛼και 𝑣𝑛 είναι οι ειδικοί όγκοι του ξηρού αέρα και του ατμού αντίστοιχα και 𝜌𝛼και 𝜌𝑛 οι 

πυκνότητες.  

Θεωρώντας ότι τόσοο ξηρός αέρας, όσο και ο ατμός συμπεριφέρονται ως τέλεια αέρια, 

προκύπτει ότι: 

mn =
PnV

RnΤ
                                                                                             (10) 
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m𝛼 =
PαV

RαΤ
                                                                                               (11) 

 

όπου 𝑅𝑎 και 𝑅𝑛   είναι η παγκόσμιες σταθερές των αερίων για ξηρό αέρα και υδρατμό 

αντίστοιχα.  

 

Η απόλυτη υγρασία θα είναι : 

 

ω =
mn

mα
= (

Pn∙V

Rn∙T
) ∙ (

Rα∙T

Pa∙V
) =  

Rα

Rn
∙

Pn

Pa
=

287

462
∙

Pn

P−Pn
= 0,62 ∙

φ∙Psat(T)

P−φ∙Psat(T)
        (12) 

 

Στην παραπάνω σχέση έχουμε  

 

Pα = P – Pn 

φ = 
Pn

Psat(T)
↔   Pn= φ ∙  Psat(T)  

 

Η σχέση αυτή δείχνει ότι για δεδομένη πίεση P του μείγματος, η απόλυτη υγρασία είναι 

συνάρτηση μόνο της μερικής πίεσης του υδρατμού, η οποία είναι επίσης συνάρτηση της 

σχετικής υγρασίας φ και της πίεσης κορεσμού για κάθε θερμοκρασία Τ. 
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Σημείο δρόσου ή αλλιώς  θερμοκρασία κορεσμού (Τδ) χαρακτηρίζεται το σημείο εκείνο 

της θερμοκρασίας όπου με την περεταίρω μείωση της θερμοκρασίας, οι υδρατμοί του μείγματος 

υγρού αέρα αρχίζουν να συμπυκνώνονται σε υγρό νερό. Είναι εκείνη η θερμοκρασία κατά την 

οποία ο αέρας είναι κορεσμένος και δεν μπορεί να συγκρατήσει άλλους υδρατμούς με 

αποτέλεσμα η σχετική υγρασία να είναι 100%. Η θερμοκρασία αυτή είναι συνάρτηση της 

μερικής πίεσης των υδρατμών, δηλαδή ισχύει : 

 

Tδ = Τsat(Pn)                                                                                                                   (13) 

 

Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε τιμή της μερικής πίεσης υδρατμών του μείγματος αντιστοιχεί 

και μία διαφορετική τιμή θερμοκρασίας κορεσμού.Αντίστοιχα, για κάθε τιμή θερμοκρασίας του 

μείγματος αέρα υπάρχει και μία τιμή πίεσης κορεσμού. 

 

 

Εικόνα 2 : Θερμοκρασία κορεσμού Τδ στο διάγραμμα T-s για μία ισοβαρή διεργασία 
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Η πίεση κορεσμού, Psat(T), είναι η τιμή της πίεσης που έχουν οι υδρατμοί όταν το μείγμα 

βρίσκεται στο σημείο δρόσου, ή σε θερμοκρασία κορεσμού Τδ = Τsat .  

 

Pδ = Psat(T)                                                                                                                     (14) 

 

Όταν το μείγμα υγρού αέρα θερμαίνεται υπό σταθερή πίεση, αυξάνεται η τιμή της πίεσης 

κορεσμού Psat(T) , εφόσον αυτή εξαρτάται από την θερμοκρασία. Άρα το κλάσμα της σχετικής 

υγρασίας φ μειώνεται, εφόσον η μερική πίεση των υδρατμών παραμένει σταθερή και δεν 

προσθαφαιρείται ποσότητα υδρατμών. Όταν το μείγμα υγρού αέρα ψύχεται υπό σταθερή πίεση, 

αντίστοιχα το φ αυξάνεται διότι μειώνεται η πίεση κορεσμού και η μερική πίεση υδρατμών 

παραμένει σταθερή. Όταν το μείγμα συμπιέζεται ισόθερμα, έχουμε αύξηση της μερικής πίεσης 

των υδρατμών, εφόσον αυξάνεται η ολική πίεση του μείγματος λόγω συμπίεσης. Η πίεση 

κορεσμού παραμένει σταθερή επειδή η διαδικασία είναι ισόθερμη, άρα έχουμε αύξηση της 

σχετικής υγρασίας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι ατμοί που είναι σε υπέρθερμη φάση τείνουν 

να υγροποιηθούν και το μείγμα να φτάσει σε κορεσμό. Όταν το μείγμα εκτονώνεται ισόθερμα, 

έχουμε αντίστοιχα πτώση της σχετικής υγρασίας, διότι η μερική πίεση υδρατμών μειώνεται και 

η πίεση κορεσμού παραμένει ίδια. Το μείγμα τείνει να απομακρυνθεί από το σημείο δρόσου και 

μπορεί να φιλοξενήσει μεγαλύτερη ποσότητα υδρατμών. 
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2.3 ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΓΡΟΥ ΑΕΡΑ 

Στην εικόνα 3  φαίνονται οι φορές των σύνθετων και απλών διεργασιών υγρού αέρα 

πάνω στον ψυχρομετρικό χάρτη. 

 

 

Εικόνα 3 : Σύνθετες και απλές διεργασίες κλιματισμού στον ΨΧ. 

 

Οι απλές διεργασίες είναι η απλή θέρμανση, ψύξη, ύγρανση και αφύγρανση και 

παριστάνονται με τις οριζόντιες και κάθετες ευθείες. Οι σύνθετες διεργασίες είναι η θέρμανση 

με ύγρανση και η ψύξη με αφύγρανση και αναπαριστάνονται με τις λοξές ευθείες και 

προκύπτουν ως το διανυσματικό άθροισμα των αντίστοιχων απλών διεργασιών. 
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2.3.1 ΑΠΛΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η απλή θέρμανση και ψύξη υγρού αέρα είναι απλές κλιματιστικές διεργασίες κατά τις  

οποίες προστίθεται ή αφαιρείται αντίστοιχα θερμότητα στον αέρα, έτσι ώστε να υπάρχει 

μεταβολή στην θερμοκρασία ξηρού βολβού, χωρίς αυτό να συνεπάγεται μεταβολή στην 

περιεχόμενη απόλυτη υγρασία του μείγματος. Έτσι, η διεύθυνση αυτών των διεργασίων 

εκφράζεται ως μία ευθεία γραμμή στον ψυχρομετρικό χάρτη, η οποία είναι παράλληλη στον 

οριζόντιο άξονα της θερμοκρασίας ξηρού βολβού και κάθετη στον κατακόρυφο άξονα της 

απόλυτης υγρασία. 

Για μία απλή διεργασία θέρμανσης ή ψύξης,η οποία δεν περιλαμβάνει προσθαφαίρεση 

υδρατμών το ενεργειακό ισοζύγιο ισούται με : 

 

q =  hout − hin (kJ/kg ξηρού αέρα)                                                                                       (15) 

 

Η απλή ύγρανση και αφύγρανση ισοδυναμούν αντίστοιχα σε προσθήκη και αφαίρεση 

ποσότητας υδρατμών στο μείγμα υγρού αέρα, χωρίς την ύπαρξη μεταβολής της θερμοκρασίας 

ξηρού βολβού. Έτσι, μεταβάλλεται ουσιαστικά η περιεχόμενη τιμή της απόλυτης υγρασίας, 

λόγω μεταβολλής της μερικής μάζας των υδρατμών σε σχέση με την μερική μάζα του ξηρού 

αέρα. Η διεύθυνση των διεργασιών αυτών είναι κατά μήκος μιας γραμμής σταθερής 

θερμορασίας ξηρού βολβού πάνω στον ψυχρομτρικό χάρτη. Μπορούν να θεωρηθούν ιδανικές 

διεργασίες διότι σπανίως οι θερμικές απώλειες είναι αμελητέες στην πράξη. 
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2.3.2 ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Η σύνθετη διεργασία θέρμανσης και ύγρανσης παριστάνεται στην εικόνα 4 με την 

ευθεία 1-2-3. Σε πρώτη φάση, η θέρμανση του αέρα γίνεται υπό σταθερή απόλυτη υγρασία μέχρι 

την κατάσταση 2. Η διεργασία αυτή (γραμμή 1-2, Εικόνα 4)  είναι μια διεργασία απλής 

θέρμανσης  που είναι παράλληλη στον οριζόντιο άξονα της θερμοκρασίας ξηρού βολβού. 

Έπειτα, ο αέρας διέρχεται από το τμήμα ύγρανσης στο οποίο έρχεται σε επαφή με ποσότητα 

υδρατμών ή γίνεται ψεκασμός σταγονιδίων νερού (διεργασία 2-3). Η θέση της κατάστασης 3 

εξαρτάται από το πώς επιτυγχάνεται η ύγρανση, όταν ο αέρας εισέρχεται στην κατάσταση 2.Σε 

περίπτωση που η ύγρανση επιτυγχάνεται με την εισαγωγή επιπλέον ποσότητας ατμού στο 

μείγμα, παρατηρείται αύξηση στην απόλυτη υγρασία και στην θερμοκρασία ξηρού βολβού του 

αέρα, όταν ο ατμός που εισάγεται έχει υψηλή θερμοκρασία. Αντίθετα, εάν η ύγρανση γίνεται 

μεψεκασμό νερού στην ροή αέρα, τότετο εισερχόμενο νερό εξατμίζεται απορροφώντας 

θερμότητα από το ρεύμα αέρα (λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης), με αποτέλεσμα ο αέρας να 

ψύχεται μέσω ύγρανσης (διεργασία 2-2’, εικόνα 4). Σε αυτήν την περίπτωση, ο αέρας πρέπει να 

θερμανθεί σε υψηλότερη θερμοκρασία στο τμήμα θέρμανσης για να αντισταθμίσει το φαινόμενο 

της ψύξης κατά τη διάρκεια της διεργασίας της ύγρανσης με ψεκασμό νερού. 
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Εικόνα 4 : Διεργασία θέρμανσης και ύγρανσης στον ψυχρομετρικό χάρτη 

 

 

Το ισοζύγιο μαζών του ατμού για την διεργασία της ύγρανσης ισούται με : 

 

              ṁαω2 + ṁn = ṁaω3   ↔  

  ṁn = ṁa(ω3 − ω2 ) = ṁa(ω3 − ω1 )                                                                         (16) 

 

Επίσης από την εφαρμογή του ισοζυγίου ενέργειας, για τον ίδιο όγκο ελέγχου του 

μείγματος προκύπτει : 

 

Q̇1−2 + ṁnhn = ṁa(h3 − h1) .                                                                                     (17) 
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Στην εικόνα 5 απεικονίζεται η πορεία της διεργασίας ψύξης και αφύγρανσης πάνω 

στον ψυχρομετρικό χάρτη.Ο υγρός αέρας εισέρχεται στην κατάσταση 1 απ’ την οποία ψύχεται, 

μέσω ψυκτικού υγρού που ρέει σε ειδική σωλήνωση, στην κατάσταση x (γραμμή 1-x). Η 

απόλυτη υγρασία παραμένει σταθερή και ίση με ω1, εφόσον δεν υπάρχει προσθήκη ή αφαίρεση 

ατμού. Η απλή ψύξη λαμβάνει χώρα μέχρι το μείγμα αέρα να φτάσει στην θερμοκρασία δρόσου 

όπου θα είναι φ = 100% (κατάσταση x). 

Η περαιτέρω ψύξη του αέρα οδηγεί σε συμπύκνωση μέρους των υδρατμών του, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή της απόλυτης υγρασίας του από ω1σε ω2(γραμμή x-2).Η 

διεργασία αυτή αποτελεί την διεργασία της αφύγρανσης, εφόσον μειώνεται η ποσότητα των 

υδρατμών του υγρού αέρα και η πορεία της ακολουθεί την καμπύλη κορεσμού (καμπύλη φ = 

100%) διότι ο αέρας εξακολουθεί να είναι κορεσμένο μείγμα αέρα και υδρατμών. Έπειτα, αφού 

το συμπυκνωμένο νερό εξέλθει μέσω ειδικής εξόδου από την διάταξη, το υπόλοιπο κορεσμένο 

μείγμα οδηγείται από τη διάταξη αφύγρανσης στο τμήμα αναθέρμανσης, όπου εκεί αναμιγνύεται 

συνήθως με τον υπάρχοντα αέρα του κλιματιζόμενου χώρου και αποκτά την επιθυμητή 

θερμοκρασία Τ3 (γραμμή 2-3). 

 

Εικόνα 5 : Διεργασία ψύξης και αφύγρανσης με αναθέρμανση 
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3.0      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

3.1 ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Η βασική αρχή γύρω από τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν είναι η ελεγχόμενη 

εκτόνωση υγρού αέρα θερμοκρασίας περιβάλλοντος, σε μία χαμηλότερη πίεση η οποία 

διατηρείται σταθερή. Για αυτό τον λόγο χρησιμοποιήθηκε  εργαστηριακή διάταξη που 

σχεδιάστηκε και κατασκευάσθηκε στο χώρο του μηχανουργείου/εργαστηρίου της σχολής, η 

οποία φέρει στη βάση της πακτωμένο με βίδες κυλινδρικό θάλαμο, εντός του οποίου δύναται να 

κινείται κατακόρυφα ένα έμβολο το οποίο συνδέεται με έναν χειροκίνητο μοχλοβραχίονα.  

Εντός του θαλάμου εκτόνωσης εισέρχεται, μέσω ειδικής βάνας, υγρός ατμοσφαιρικός 

αέρας ο οποίος καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό όγκο του θαλάμου, όταν το έμβολο 

βρίσκεται στην κατώτατη θέση. Η στρόφιγγα κλείνει και το έμβολο ανεβαίνει χειροκίνητα στην 

ανώτατη θέση. Όταν το έμβολο βρίσκεται στο άνω άκρο της διάταξης, έχοντας εκτονώσει τον 

αέρα εντός του θαλάμου, ακινητοποιείται μέσω ειδικού σφιγκτήρα. Έπειτα, εισέρχεται στο 

θάλαμο μια μικρή ποσότητα νερού σε μορφή σταγονιδίων μέσω μιας δεύτερης βάνας, η οποία 

συνδέεται με μια σύριγγα. 
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Εφόσον η πίεση εντός του θαλάμου είναι αρκετά μικρότερη από την ατμοσφαιρική, τα 

σταγονίδια νερού μπορούν να εξατμίζονται πιο εύκολα. Έτσι, έχοντας αφήσει να περάσουν 

μερικά λεπτά και να ολοκληρωθεί το φαινόμενο της εξάτμισης του νερού εντός του όγκου 

ελέγχου, απασφαλίζεται ο σφιγκτήρας και ανοίγεται η στρόφιγγα εκροής του αέρα. Το έμβολο 

συμπιέζεται χειροκίνητα μέσω του μοχλοβραχίονα στο κατώτατο άκρο, έτσι ώστε να εξέλθει ο 

υγρός αέρας και να είναι έτοιμη η διάταξη για την επανεκτέλεση του πειράματος.  

Καθ’ όλη την διάρκεια των διεργασιών αυτών, τα μετρητικά όργανα της πίεσης και της 

θερμοκρασίας τα οποία είναι συνδεδεμένα μέσω οπών στο κυλινδρικό περίβλημα της διάταξης, 

δίνουν συνεχώς ενδείξεις. Έχει εξασφαλιστεί το καλιμπράρισμα των μετρητικών οργάνων, 

καθώς επίσης και η στεγανότητα της κατασκευής έτσι ώστε να μην υπάρχουν απώλειες πίεσης 

και θερμοκρασίας λόγω τριβών ή εγκοπών. 

3.2 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Η πειραματική διάταξη είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από απλό χάλυβα. 

Αποτελείται από ένα κυλινδρικό θάλαμο εσωτερικής διαμέτρου 50mm, συνολικού ύψους 

330mm καιμε πάχος τοιχωμάτων 10mm (επιλέχθηκε σχετικά μεγάλο πάχος τοιχωμάτων διότι 

στο εγκάρσιο τμήμα του πραγματοποιείται συναρμογή με βίδες). Το κάτω τμήμα του 

κυλινδρικού θαλάμου είναι πακτωμένο σε χαλύβδινη πλάκα (βάση κατασκευής) με 4 βίδες 

τύπου allen και ενδιάμεσα παρεμβάλλεται δερμάτινη φλάντζα ώστε να επιτευχθεί 

στεγανοποίηση. Τέλος, γύρω από τον κυλινδρικό θάλαμο υπάρχουν διάφορες διαμπερείς οπές με 
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σπείρωμα, στις οποίες τοποθετούνται διάφορα όργανα μέτρησης καθώς και μικρές βάνες, για τα 

οποία θα μιλήσουμε αργότερα. 

Μέσα στον κυλινδρικό θάλαμο κινείται έμβολο διαμέτρου 50mmκαι ύψους 60mm. Το 

έμβολο κατασκευάστηκε σε τόρνο από υλικό τεφλόν και περιλαμβάνει 3 αυλακώσεις στις οποίες 

τοποθετήθηκαν 3λαστιχένια O-rings ώστε να επιτευχθεί στεγανοποίηση και να μην υπάρχουν 

απώλειες πίεσης. Στο πάνω τμήμα του εμβόλου υπάρχει οπή με σπείρωμα, στην οποία συνδέεται 

χαλύβδινος κυλινδρικός διωστήρας διαμέτρου 20mm και ύψους 315mm. Ο διωστήρας στην 

κάτω πλευρά έχει σπείρωμα, ενώ στην πάνω πλευρά έχει ειδικό αυλάκι και οπή για πύρο, μέσω 

των οποίων συνδέεται με την λαβή της πειραματικής διάταξης. Επίσης είναι βαθμονομημένος με 

μαρκαδόρο με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ξέρουμε σε κάθε περίπτωση την απόσταση του  

εμβόλου από το κατώτερο σημείο του θαλάμου, υπολογίζοντας έτσι κάθε στιγμή τον όγκο του 

αέρα που εξετάζουμε. Ο διωστήρας, πριν καταλήξει στη λαβή, διέρχεται από ένα άλλο 

επιμέρους τμήμα της πειραματικής διάταξης, που είναι το καπάκι του κυλινδρικού θαλάμου. 

Το καπάκι αυτό έχει δύο σημαντικούς ρόλους. Ο πρώτος είναι ότι σφραγίζει - ασφαλίζει 

το πάνω τμήμα του κυλινδρικού θαλάμου ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος εκτοπισμού του 

εμβόλου κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. Ο δεύτερος ρόλος, είναι ότι το καπάκι στο πάνω 

τμήμα του περιλαμβάνει οπή διαμέτρου ίδιας με αυτή του διωστήρα, που λειτουργεί σαν οδηγός 

κύλισης του διωστήρα έτσι ώστε η κατακόρυφη κίνηση του εμβόλου να είναι όσο το δυνατόν 

πιο ομαλή και να αποφεύγονται τόσο οι τριβές στα O-rings του εμβόλου, όσο και οι απώλειες 

πίεσης από αυτό. Δίπλα από την οπή για το διωστήρα, υπάρχει και μια μικρότερη οπή, απ’ την 

οποία διέρχεται ελεύθερα αέρας έτσι ώστε να επικρατούν πάντοτε συνθήκες ατμόσφαιρας 

(ατμοσφαιρική πίεση) στο κλειστό τμήμα μεταξύ καπακιού και άνω τμήματος εμβόλου (π.χ. σε 

μια διεργασία εκτόνωσης, καθώς το έμβολο κινείται προς τα πάνω, τείνει να συμπιέσει τον αέρα 
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που υπάρχει πάνω από αυτό. Με τη μικρή αυτή οπή λοιπόν, ο αέρας εκτονώνεται προς τα έξω 

και πάντοτε πάνω απ’ το έμβολο επικρατεί κατάσταση ισορροπίας με το περιβάλλον). Τέλος το 

καπάκι είναι κι αυτό κατασκευασμένο από χάλυβα και τοποθετείται πάνω στον κυλινδρικό 

θάλαμο μέσω τεσσάρων χωνευτών βιδών τύπου allen . 

Πάνω από το καπάκι υπάρχει άλλο ένα χαλύβδινο εξάρτημα, ο σφιγκτήρας. Ο 

σφιγκτήρας, μέσω ενός κοχλία που περιέχει, μας βοηθά να ακινητοποιήσουμε τον διωστήρα 

(άρα και το έμβολο) σε μια συγκεκριμένη θέση ώστε να πάρουμε τις μετρήσεις που μας 

ενδιαφέρουν. 

Όπως προαναφέραμε, το πάνω τμήμα του διωστήρα συνδέεται με τη σειρά του στη λαβή. 

Η λαβή έχει ορθογωνική διατομή, είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και στο μέσο της φέρει 

κατάλληλο αυλάκι μέσω του οποίου συνδέεται με τον διωστήρα με τη βοήθεια ενός πύρου. Το 

ένα άκρο της είναι ελεύθερο (χειρολαβή)  ενώ το άλλο είναι τοποθετημένο μέσω άρθρωσης στην 

πλαϊνή χαλύβδινη δοκό της βάσης της κατασκευής (η χαλύβδινη δοκός και η χαλύβδινη πλάκα - 

πάτος που αναφέρθηκαν στην περιγραφή, συγκολλήθηκαν κάθετα μεταξύ τους με τη βοήθεια 

ενός νεύρου δυσκαμψίας και όλη η κατασκευή απέκτησε ένα ενιαίο σώμα). Με αυτού του τύπου 

τη σύνδεση, κινώντας τη χειρολαβή, μπορούμε να μετακινούμε κατακόρυφα το έμβολο μέσα 

στο κυλινδρικό θάλαμο. 

Όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν, αποτελούν το κυρίως τμήμα της πειραματικής 

διάταξης. Μένει τώρα να αναφερθούμε και στα επιμέρους εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν 

καθώς και στα όργανα μέτρησης. Συγκεκριμένα, στο κάτω τμήμα του κυλινδρικού θαλάμου 

τοποθετήθηκε βάνα, μέσω της οποίας γίνεται η εισαγωγή/εξαγωγή του ‘προς εξέταση’ 

ατμοσφαιρικού αέρα. Η βάνα αυτή μπορεί να κλείνει αεροστεγώς επιτρέποντας τη συμπίεση 

καιεκτόνωση του αέρα χωρίς απώλειες πίεσης. Πάνω από τη βάνα αυτή, έχει τοποθετηθεί μια 
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δεύτερη που εξυπηρετεί την εισαγωγή σταγόνων νερού στο θάλαμο. Στο εμπρόσθιο τμήμα της 

βάνας αυτής έχει προσαρμοστεί κατάλληλο ρακόρ, το οποίο, μέσω ενός ‘σωληνακίου τύπου 

βενζίνης’ συνδέεται με μια σύριγγα. Η σύριγγα αυτή περιέχει το νερό που θέλουμε να εισάγουμε 

στο θάλαμο. Τέλος, δίπλα από τη βάνα εισαγωγής νερού έχουν τοποθετηθεί ένα αισθητήριο για 

τη μέτρηση της πίεσης στο θάλαμο και ένα αισθητήριο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. Το 

αισθητήριο μέτρησης της πίεσης είναι το LEFOOT1050 με εύρος 0 έως 10 bar και ο 

αποκωδικοποιητής του είναι το ENDADIGITALINDICATOREI2041-230, το οποίο είναι 

εργοστασιακά βαθμονομημένο και δε χρειάζεται περεταίρω ρυθμίσεις και calibration. Το 

αισθητήριο μέτρησης της θερμοκρασίας είναι τύπου PT-100 με εύρος -200οC έως +850oC και ο 

αποκωδικοποιητής του είναι το ENDAPIDDIGITALTHERMOSTATET2011-RT-SM το οποίο 

είναι εξίσου εργοστασιακά βαθμονομημένο. Τόσο οι βάνες, όσο και τα δύο αισθητήρια είναι 

προσαρμοσμένα πάνω στον κυλινδρικό θάλαμο (στις αντίστοιχες οπές) μέσω σπειρώματος ¾ 

της ίντσας και έχει χρησιμοποιηθεί παντού τεφλόν για καλύτερη στεγανοποίηση. 

Τέλος, η συναρμολόγηση όλων των εξαρτημάτων μεταξύ τους προτιμήθηκε να γίνει 

κοχλιωτή (με χρήση βιδών) και όχι συγκολλητή, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα 

αποσυναρμολόγησης για επιθεώρηση των κινούμενων τμημάτων (εμβόλου και διωστήρα), 

λίπανση αυτών με λάδι για ελαχιστοποίηση των τριβών καθώς και για αντικατάσταση των O –

rings του εμβόλου όταν αυτά φθείρονται. 
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3.3 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

             Εικόνα 6: Μηχανολογικό σχέδιο πειραματικής διάταξης με τη χρήση AutoCAD 
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3.4 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Παρακάτω ακολουθεί σειρά φωτογραφιών της όλης κατασκευής, καθώς και των 

οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν: 

 

                               

Εικόνα 7: Όργανο μέτρησης θερμοκρασίας                Εικόνα 8: Όργανο μέτρησης πίεσης             

 

 

Εικόνα 9: Πειραματική διάταξη 
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Εικόνα 10: Βιδωτά αισθητήρια πίεσης και θερμοκρασίας και βάνες εισροής/εκροής 

 

 

Εικόνα 11: Αυλάκι σύνδεσης διωστήρα με βραχίονα και σφιγκτήρας  
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Εικόνα 12: Βιδωτό αισθητήριο μέτρησης πίεσης 

 

 

Εικόνα 13: Σύριγγα εισαγωγής νερού και βάνα εισροής/εκροής αέρα 
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Εικόνα 14: Κάτοψη πειραματικής διάταξης 

 

 

Εικόνα 15: Όργανο μέτρησης υγρασίας και θερμοκρασίας χώρου 
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Εικόνα 16: Πλάγια όψη πειραματικής διάταξης με έμβολο στην άνω θέση 

 

Εικόνα 17: Πλάγια όψη πειραματικής διάταξης με έμβολο στην κάτω θέση 
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4.0  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ   

Εδώ παρουσιάζεται η μεθοδολογία υπολογισμού μεγεθών που ακολουθήθηκε σε κάθε 

πειραματική δοκιμή, θεωρώντας ότι οι διεργασίες εντός του θαλάμου εκτόνωσης είναι ιδανικές 

και αδιαβατικές με γ = 1,4 (σταθερά Poisson).  Η πειραματική διαδικασία χωρίζεται σε μια 

διεργασία αδιαβατικής εκτόνωσης  και σε μία διεργασία ύγρανσης  υπό σταθερό όγκο, κατά τη 

διάρκεια της οποίας γίνεται η έγχυση σταγονιδίων νερού. 

Για την διεργασία της αδιαβατικής εκτόνωσης υπολογίζεται η τιμή της αναμενόμενης  

πτώσης της πίεσης, η θερμοκρασία εκτόνωσης, οι μερικές πιέσεις και μάζες των υδρατμών και 

του ξηρού αέρα πριν και μετά την εκτόνωση, η σχετική και η απόλυτη υγρασία στη 

θερμοκρασία εκτόνωσης. 

Για την διεργασία της ύγρανσης υπό σταθερό όγκο υπολογίζονται οι μερικές πιέσεις και 

μάζες των υδρατμών και του υγρού αέρα μετά την ύγρανση, η μεταβολή της σχετικής και της 

απόλυτης υγρασίας, η μεταβολή της θερμοκρασίας λόγω εξάτμισης των υδρατμών, η νέα τιμή 

της πίεσης κορεσμού, η μάζα της σταγόνας νερού που εξατμίστηκε καθώς και η μάζα που 

περίσσεψε μέχρι να υπάρξει κορεσμός στην νέα θερμοκρασία. 
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4.1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ  (Α→Β) 

4.1.1  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ 

Λόγω καταστατικής εξίσωσης ιδανικών αερίων δίνεται η παρακάτω σχέση : 

 

P ∙ V = m ∙ R ∙ T ↔ T =
P∙V

m∙R
                                                                       (18) 

 

 

Για δύο διαφορετικές θερμοκρασίες (TAκαι ΤB) έχουμε: 

 

TA

TB
=

PA∙VA

PB∙VB
                                                                                                    (19) 

 

 

Αν θεωρήσουμε αδιαβατική την διεργασία εκτόνωσης (διεργασία A→B) με γ=1,4 

τότε θα έχουμε: 

 

PA ∙ VA
γ

= PB ∙ VB
γ

↔  
PA

PB
= (

VB

VA
)

γ

↔   
TA

TB
= (

VB

VA
)

γ

∙
VA

VB
= (

VB

VA
)

γ−1

↔    TB = TA ∙ (
VA

VB
)

γ−1

       (20) 

 

 

Άρα για την θερμοκρασία μετά την εκτόνωση θα ισχύει :   

 

TB = TA ∙ (
VA

VB
)

γ−1
                                                                                        (21) 
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Αντίστοιχα, για την τιμή της πίεσης μετά την εκτόνωση θα ισχύει : 

 

PA ∙ VA
γ

= PB ∙ VB
γ

↔  
PA

PB
= (

VB

VA
)

γ
↔ 𝑃𝐵 = 𝑃𝐴 ∙ (

VA

VB
)

γ
(22) 

 

Προκύπτει ότι για μια διεργασία αδιαβατικής εκτόνωσης, η τελική τιμή της πίεσης και της 

θερμοκρασίαςτου μείγματος υγρού αέρα εξαρτάται αποκλειστικά από την τιμή της αρχικής 

πίεσης και θερμοκρασίας αντίστοιχα, από τον συντελεστή γ, καθώς επίσης και από τον λόγο της 

αρχικής και τελικής τιμής του όγκου εντός του θαλάμου.  

Η διεργασία της εκτόνωσης διεξάγεται από την κατώτατη στην ανώτατη θέση του εμβόλου. 

Να σημειωθεί ότι στο εργαστήριο πραγματοποιήθηκαν εκτονώσεις σε όλες τις δυνατές θέσεις, 

αλλά στην παρούσα εργασία αναλύεται η συμπεριφορά της διάταξης σε συνθήκες μέγιστης 

δυνατής αποσυμπίεσης. Παρακάτω φαίνεται ένας πίνακας που δείχνει την τιμή του όγκου που 

καταλαμβάνει ο υγρός αέρας, καθώς επίσης και την τιμή της απόστασης του εμβόλου από την 

βάση για κάθε διαφορετική πειραματική δοκιμή που διεξήχθη (πίνακας 1). 

Η απόσταση του εμβόλου από την βάση της κατασκευής έχει υπολογιστεί από τον 

βαθμονομημένο άξονα του εμβόλου, ο οποίος έχει βαθμονομηθεί με βάση τη διαστασιολόγηση 

που έλαβε χώρα στο σχεδιαστικό κομμάτι της διάταξης.  

 

Ο όγκος για κάθε θέση του εμβόλου υπολογίζεται από τον τύπο : 

 

Vi = π ∙ r2 ∙ hi                                                                                                                        (23) 

 

Όπου r = 0,025 m, είναι η εσωτερική ακτίνα του κυλινδρικού θαλάμου και 

hi είναι η κάθε τιμή της απόστασης της κάτω επιφάνειας του εμβόλου από τη βάση του θαλάμου. 
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Αριθμός  
θέσης 

δοκιμής 
Απόσταση  

εμβόλου-βάσης (m) 

 
Όγκος αέρα 

εντός 
του θαλάμου 

(m3) 

   
0 0,05 0,000098125 
1 0,1 0,00019625 
2 0,11 0,000215875 
3 0,12 0,0002355 
4 0,13 0,000255125 
5 0,14 0,00027475 
6 0,15 0,000294375 
7 0,16 0,000314 
8 0,17 0,000333625 
9 0,18 0,00035325 

10 0,19 0,000372875 
11 0,2 0,0003925 
12 0,21 0,000412125 
13 0,22 0,00043175 
14 0,23 0,000451375 
15 0,24 0,000471 
16 0,25 0,000490625 

 

 

Πίνακας 1: Όγκος αέρα και απόσταση εμβόλου από βάση για κάθε δοκιμή 

 

Με βάση τον πίνακα 1 προκύπτουν οι τελικές τιμές της θερμοκρασίας και της πίεσης για την 

αδιαβατική εκτόνωση (διεργασία A→B), με αρχικό όγκο VA = Vo = 0,000098125 m3 στην 

κατώτατη θέση του εμβόλου και τελικό όγκο VB = V16 = 0,000490625 m3 στην ανώτατη δυνατή 

θέση του εμβόλου. Η αρχική θερμοκρασία υπολογίστηκε με εργαστηριακό θερμόμετρο και 

βρέθηκε ίση με ΤΑ = Το = 18℃=291 Κ, η οποία αποτελεί και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

χώρου που διεξήχθη το πείραμα. Η αρχική πίεση θεωρήθηκε ίση με την ατμοσφαιρική, δηλαδή 

ίση με  

PA = Po = 101325 Pa . 
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Η θερμοκρασία μετά την αδιαβατική εκτόνωση ισούται με : 

 

TB = TA ∙ (
VA

VB
)

γ−1

= 291 ∙ (
0,000098125

0,000490625
)

(1,4−1)

= 152,864  Κ =-120,14 ℃                  (23) 

 

Αντίστοιχα η τιμή της πίεσης μετά την εκτόνωση ισούται με : 

 

PB = PA ∙ (
VA

VB
)

γ

= 101325 ∙ (
0,000098125

0,000490625
)

1,4

= 10645,317 Pa                                    (24) 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται όλες οι τιμές των θεωρητικών πιέσεων και των θερμοκρασιών 

του μείγματος υγρού αέρα για κάθε θέση του εμβόλου. 

 

Θέση  ΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ (Pa)  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (Κ)  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (℃)  
0 101325 291 18 
1 38394,99528 220,5367604 -52,46323957 
2 33598,88453 212,2872527 -60,71274732 
3 29745,47264 205,0257892 -67,97421079 
4 26592,17899 198,5654342 -74,43456579 
5 23971,50872 192,7657074 -80,23429258 
6 21764,40786 187,5186584 -85,48134164 
7 19884,13224 182,7397379 -90,26026211 
8 18266,11252 178,3616257 -94,63837428 
9 16861,37982 174,3299432 -98,67005679 

10 15632,18108 170,6002056 -102,3997944 
11 14548,9826 167,1356107 -105,8643893 
12 13588,37757 163,9054041 -109,0945959 
13 12731,59648 160,8836529 -112,1163471 
14 11963,42822 158,04831 -114,95169 
15 11271,42641 155,3804926 -117,6195074 
16 10645,31719 152,8639182 -120,1360818 

 
  

 

Πίνακας 2 : Θεωρητική 

ολική πίεση και 

θερμοκρασία     
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4.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΩΝ 

 

Οι μερικές πιέσεις και μάζες υπολογίζονται από τον νόμο του Dalton(σχέσεις 1 και 6). 

Για το μείγμα υγρού αέρα παίρνουμε : 

 

P = Pα + Pn            

m = mα + mn      

όπου ο συντελεστής α αποδίδεται στον ξηρό αέρα και ο συντελεστής nαποδίδεται στους      

υδρατμούς. 

Η διεργασία της εκτόνωσης (Α→Β) ξεκινάει από την κατώτατη θέση του εμβόλου και  

καταλήγει στην ανώτατη, όπου η εκτόνωση είναι η μέγιστη δυνατή. Όταν το έμβολο βρίσκεται 

στην κατώτατη θέση (κατάσταση Α), η συνολική πίεση εντός του όγκου ελέγχου ισούται με την 

ατμοσφαιρική πίεση, διότι αέρας δύναται να κυκλοφορεί ελεύθερα μέσω της βάνας 

εισροής/εκροής αέρα. Το φαινόμενο της εκτόνωσης ξεκινάει να υφίσταται όταν η βάνα εισροής 

του αέρα κλείνει και το έμβολο μετακινείται χειροκίνητα στη θέση Β. Η βάνα εισροής νερού που 

συνδέεται με τη σύριγγα παραμένει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτόνωσης. 

 

Έτσι, στην αρχική κατάσταση Α παίρνουμε από τον νόμο του Dalton : 

 

PA= Pn,A+ Pa,A=Patm= 101325 Pa                                                                          (25) 
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Η μερική πίεση υδρατμών στην αρχική κατάσταση μπορεί να υπολογιστεί μέσω της σχέσης 7 

για τη σχετική υγρασία φ, αρκεί να είναι γνωστή η τιμή της αρχικής σχετικής υγρασίας. Με 

εργαστηριακό υγρόμετρο υπολογίσαμε ότι η σχετική υγρασία εντός του χώρου διεξαγωγής του 

πειράματος ισούται με φΑ = 0,64 .  

Άρα παίρνουμε για την αρχική κατάσταση Α : 

 

      φA =
Pn,A

Psat(ΤA)
↔ Pn,A = φA ∙ Psat(ΤA) 

 

Για φΑ = 0,64 και ΤΑ = 291Κ=18℃ παίρνουμε : 

 

Pn,A = 0,64 ∙ Psat(18℃) = 0,64 ∙ 2065 =1321,6 Pa                                                             (26) 

 

όπου Psat(18℃) = 2065 Pa είναι η πίεση κορεσμού των υδρατμών του υγρού αέρα σε 

θερμοκρασία ΤΑ = 291Κ=18℃. 

 

Άρα,για την μερική πίεση του ξηρού αέρα στην κατάσταση Α πριν την εκτόνωση παίρνουμε από 

τις σχέσεις 25 και 26 : 

 

Pα,A =  PA −  Pn,A = 101325 − 1321,6 =100003,4 Pa                                                     (27) 
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Άρα οι αρχικές μερικές πιέσεις πριν την εκτόνωση είναι  

 

Pn,A = 1321,6Pa  και  Pα,A= 100003,4Pa .  

Η μερική μάζα των υδρατμών στην κατάσταση Α δίνεται από την εφαρμογή της καταστατικής 

εξίσωσης (σχέση 3) όπου Rn = 462 J/kgK. 

 

mn,A =
Pn,A∙ VA

Rn∙ TA
= 9,64594E-07 kg                                                                          (28) 

 

Ο όγκος που καταλαμβάνουν οι υδρατμοί μέσα στον θάλαμο είναι ίσος με VA , δηλαδή ίσος με 

τον όγκο που καταλαμβάνει ο υγρός αέρας πριν την εκτόνωση. Το ίδιο ισχύει και για τον όγκο 

που καταλαμβάνει ο ξηρός αέρας. 

 

Η μερική μάζα του ξηρού αέρα είναι : 

 

mα,A = const =
Pα,A∙ VA

Rα∙ TA
=0,000117495 kg                                                               (29) 

 

με Rα= 287J/kgK. 

 

Η συνολική μάζα του υγρού αέρα εντός του θαλάμου είναι σύμφωνα με τον νόμο του Dalton : 

 

mA= mα,A + mn,A= 0,000117495 +9,64594E − 07 =0,00011846 kg                       (30) 
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Στην κατάσταση Β , όπου έχει πραγματοποιηθεί η διεργασία της ισεντροπικής 

εκτόνωσης (Α→Β) και το έμβολο έχει ακινητοποιηθεί στην ανώτατη δυνατή θέση του, έχουμε : 

 

PΒ= Pn,Β+ Pa,Β= 10645,317 Pa                                                                                (31) 

 

Είναι προφανές ότι η μερική μάζα του ξηρού αέρα παραμένει ίδια, εφόσον δεν προστίθεται ή 

αφαιρείται επιπλέον ποσότητα αέρα.  

Άρα η μερική πίεση του ξηρού αέρα θα ισούται στην κατάσταση Β με : 

 

Pa,B =
m𝑎,B∙R𝑎∙TB

VB
=

0,000117495 ∙287∙152,864

0,000490625
= 10506,46843   Pa                                      (32) 

 

Άρα από τον νόμο του Dalton από τη σχέση 31 παίρνουμε : 

 

Pn,Β =PΒ–Pa,Β= 138,8487659  Pa                                                                                 (33) 

 

Η μερική μάζα των υδρατμών στην κατάσταση Β θα είναι : 

 

mn,B =
Pn,B∙ VB

Rn∙ TB
= 9,64594E-07 kg                                                                                          (34) 

 

ίση δηλαδή με την αρχική μερική μάζα υδρατμού πριν την εκτόνωση. 
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Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται οι τιμές των θεωρητικών μερικών πιέσεων για κάθε θέση του 

εμβόλου και οι τιμές των μερικών μαζών. 

 

 

Πίνακας 3: Θεωρητικές μερικές πιέσεις και μάζες για κάθε εκτόνωση 

 

 

 

 

 

 

 

Θέση  

Μερική πίεση 
Υδρατμών Pn(Pa)  

Μερική πίεση 
Ξηρού αέρα Pa  (Pa)  

Μερική μάζα  
Υδρατμών mn (kg)  

Μερική μάζα 
Ξηρού αέρα mα (kg)  

0 1321,6 100003,4 9,64594E-07 0,000117495 
1 500,7927536 37894,20252 9,64594E-07 0,000117495 
2 438,236228 33160,64831 9,64594E-07 0,000117495 
3 387,9754911 29357,49715 9,64594E-07 0,000117495 
4 346,8465211 26245,33247 9,64594E-07 0,000117495 
5 312,6646526 23658,84407 9,64594E-07 0,000117495 
6 283,8770434 21480,53081 9,64594E-07 0,000117495 
7 259,3522741 19624,77997 9,64594E-07 0,000117495 
8 238,248155 18027,86436 9,64594E-07 0,000117495 
9 219,9259765 16641,45384 9,64594E-07 0,000117495 

10 203,8933187 15428,28776 9,64594E-07 0,000117495 
11 189,7649682 14359,21763 9,64594E-07 0,000117495 
12 177,235626 13411,14195 9,64594E-07 0,000117495 
13 166,0604777 12565,536 9,64594E-07 0,000117495 
14 156,0411224 11807,38709 9,64594E-07 0,000117495 
15 147,0152198 11124,41119 9,64594E-07 0,000117495 
16 138,8487659 10506,46843 9,64594E-07 0,000117495 
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4.1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

 

Η σχετική υγρασία είναι ένα μέγεθος το οποίο εξαρτάται από την μερική πίεση 

υδρατμών και από την πίεση κορεσμού των υδρατμών για την εκάστοτε θερμοκρασία 

τους.Εφόσον η διεργασία της εκτόνωσης θεωρείται αδιαβατική με γ = 1,4 παρατηρείται πολύ 

μεγάλη μείωση και στην θερμοκρασία του υγρού αέρα . Άρα έχουμε επίσης μεγάλη μείωση και 

της πίεσης κορεσμού, η οποία αντιστοιχεί στην νέα θερμοκρασία εκτόνωσης που υπολογίστηκε 

παραπάνω για την κατάσταση Β.  

Οι θερμοκρασίες που υπολογίζονται παρατηρούμε ότι είναι όλες κάτω από 0℃ (πίνακας 

2), πράγμα το οποίο σημαίνει ότιθα πρέπει να ευρεθεί η συμπεριφορά της πίεσης κορεσμού για 

τον πάγο, έτσι ώστε να συγκριθεί με την μερική πίεση υδρατμών για να προκύψει το κλάσμα της 

σχετικής υγρασίας φ.Από τον πίνακα 4 παίρνουμε την πίεση κορεσμού ατμών για κάθε 

διαφορετική τιμή της θερμοκρασίας υπό το μηδέν. 

Παρατηρούμε από τον πίνακα 4 ότι στους -82℃ η πίεση κορεσμού ισούται με 0,04Pa. 

Αυτό σημαίνει ότι στους -120℃, που είναι και η ζητούμενη θερμοκρασία της κατάστασης Β, η 

πίεση κορεσμού θα έχει μία τιμή πολύ μικρότερη από 0,04 Pa. Η μερική πίεση των υδρατμών 

στην κατάσταση αυτή έχει βρεθεί ίση με 138,85 Pa (πίνακας 3) και είναι πολύ μεγαλύτερη από 

0,04 Pa. Από τη σύγκριση λοιπόν των πινάκων 3 και 4, προκύπτει ότι για κάθε τιμή της 

θερμοκρασίας εκτόνωσης που επιτυγχάνεται, η μερική πίεση υδρατμών είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από την πίεση κορεσμένου ατμού. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάτω από 

αυτές τις συνθήκες, σχεδόν όλος ο υδρατμός του υγρού αέρα μετατρέπεται σε πάγο. Σε αέρια 
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φάση παραμένει μια απειροελάχιστη ποσότητα υδρατμού που κατέχει μερική πίεση μικρότερη ή 

ίση με την πίεση κορεσμού σε κάθε διαφορετική δοκιμή.   

 

 

Πίνακας 4: Πίεση κορεσμού για θερμοκρασίες υπό το μηδέν (πηγή : 

www.lyotechnology.com/vapor-pressure-of-ice.cfm) 

 

Εφόσον η μερική πίεση υδρατμών είναι πάντα μεγαλύτερη από την πίεση κορεσμού σε 

αυτές τις συνθήκες, προκύπτει ότι και η σχετική υγρασία φ είναι πάντα μεγαλύτερη από 100%, 

πράγμα το οποίο επαληθεύει τον ισχυρισμό ότι το μεγαλύτερο μέρος των υδρατμών του υγρού 

αέρα έχει μετατραπεί σε πάγο. Προφανώς εντός του όγκου ελέγχου υπάρχει κορεσμός 

καιοποιαδήποτε ποσότητα νερού ή υδρατμού προστεθεί επιπλέον εντός του όγκου, μετατρέπεται 

αναπόφευκτα σε πάγο. 



Διπλωματική εργασία  Μέξιας Στυλιανός 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής και Περιβάλλοντος 40 

4.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Έχοντας θεωρήσει ότι η εκτόνωση πραγματοποιείται αδιαβατικά και ισεντροπικά 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα και παρατηρήσεις : 

• Οι τιμές των θερμοκρασιών φτάνουν πολύ χαμηλές τιμές υπό το μηδέν για τον 

δεδομένο λόγο συμπίεσης της κατασκευής. Το γεγονός αυτό καθιστά απαραίτητη 

τη χρήση κατάλληλων υλικών κατασκευής χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, έτσι 

ώστε να μπορούν να αντέχουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 

• Οι μερικές πιέσεις των υδρατμών δεν καταφέρνουν ποτέ να είναι μικρότερες από 

τις πιέσεις κορεσμού των εκάστοτε θερμοκρασιών εκτόνωσης, με αποτέλεσμα το 

μεγαλύτερο ποσοστό του υδρατμού του υγρού αέρα εντός του θαλάμου 

εκτόνωσης να μετατρέπεται σε πάγο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει 

πάντα κορεσμός μεταξύ πάγου και ατμού εντός του θαλάμου εκτόνωσης, με τον 

ατμό να καταλαμβάνει μια απειροελάχιστη μάζα και πίεση, εφόσον το 

μεγαλύτερο μέρος του έχει μετατραπεί σε πάγο. Η διεργασία αυτή της 

ισεντροπικής αδιαβατικής εκτόνωσης μπορεί να θεωρηθεί μια διεργασία 

ξήρανσης του υγρού αέρα μέσω μετασχηματισμού φάσης των υδρατμών του σε 

πάγο, κάτω από αυτές τις συνθήκες χαμηλών πιέσεων και θερμοκρασιών. 

• Ο υδρατμός του υγρού αέρα αποβάλει ένα πόσο λανθάνουσας θερμότητας από 

την μετατροπή του σε πάγο. Το ποσό θερμότητας αυτό μεταφέρεται από τον 

υδρατμό στον υπόλοιπο αέρα εντός του θαλάμου και στα τοιχώματα της 

διάταξης. Έτσι, υπάρχει μία νέα θερμική ισορροπία εντός του θαλάμου, σε μία 

νέα θερμοκρασία λίγο μεγαλύτερη από την θερμοκρασία αδιαβατικής εκτόνωσης. 
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Ενδέχεται να παρατηρηθεί και μία αύξηση στην ολική πίεση εντός του δοχείου, 

λόγω της νέας αυτής θερμοκρασιακής ισορροπίας που επέρχεται. 

• Η οποιαδήποτε ποσότητα νερού προστεθεί εντός του όγκου ελέγχου,κάτω από 

αυτές τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, θα μετατραπεί σε πάγο, 

προσφέροντας ακόμα ένα μικρό ποσό θερμότητας στον χώρο εντός του 

θαλάμου.Σαν αποτέλεσμα προκύπτει το γεγονός ότι το πείραμα δεν μπορεί να 

συνεχιστεί κάτω από αυτές τις συνθήκες, διότι το νερό το οποίο θα προστεθεί 

μέσω της αεροστεγούς σύριγγας θα μετατραπεί σε πάγο αποδίδοντας ένα μικρό 

ποσό θερμότητας στον αέρα εντός του θαλάμου. 

 

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, η συμπεριφορά του υγρού 

αέρα παύει να είναι ευνοϊκή για την περαιτέρω εξάτμιση νερού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί 

να εφαρμοστεί η διεργασία της ύγρανσης με τον τρόπο που θα θέλαμε. Από τη διεργασία της 

αδιαβατικής εκτόνωση και ύγρανσης συμπεραίνουμε ότι αντί να παρατηρείται περαιτέρω ψύξη 

εντός του θαλάμου μέσω εξάτμισης προστιθέμενου νερού, παρατηρείται θέρμανση λόγω 

απόθεσης των υδρατμών σε πάγο και λόγω πήξης του προστιθέμενου νερού σε πάγο. 

Καθίσταται λοιπόν δύσκολη η δημιουργία ενός κλειστού θερμοδυναμικού κύκλου που  να 

εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες του υγρού αέρα, κάτω από αυτές τις συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας. Προκύπτει έτσι από τη θεωρητική μελέτη του πειράματος ότι τα μετρήσιμα ποσά 

υγρασίας κυμαίνονται μέχρι θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν. Κρίνεται σκόπιμο λοιπόν το 

πείραμα να διεξαχθεί κάτω από θερμοκρασίες που να μην πέφτουν σε μεγάλο βαθμό κάτω από 

τους 0℃. 
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5.0  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Η πειραματική επίλυση του προβλήματος έγκειται στη διεξαγωγή του πειράματος υπό 

συνθήκες περιβάλλοντος χώρου εργαστηρίου, με την διαρκή λειτουργία των μετρητικών 

οργάνων. Η διεργασία της εκτόνωσης (Α→Β) λαμβάνει χώρα μεταξύ κατώτατης και ανώτερης 

δυνατής θέσης του εμβόλου. Η διεργασία της ύγρανσης (Β→Γ) λαμβάνει χώρα στην ανώτατη 

δυνατή θέση του εμβόλου, έχοντας σταθεροποιηθεί το έμβολο μέσω του σφιγκτήρα, όπου ο 

όγκος του θαλάμου είναι ο μέγιστος δυνατός και έχει επέλθει η μέγιστη δυνατή αποσυμπίεση. 

Παρακάτω, αφού αποδειχθεί πειραματικά το ότι η διεργασία της εκτόνωσης είναι 

ισοθερμική, θα υπολογιστεί η συμπεριφορά του υγρού αέρα για τις δύο αυτές διεργασίες. 

Συγκεκριμένα θα υπολογιστούν οι μερικές πιέσεις και μάζες, η απόλυτη και σχετική υγρασία, η 

θερμοκρασία κάθε διεργασίας, η ποσότητα νερού που εξατμίστηκε μέχρι να επέλθει 

κορεσμόςκαι η ενδεχόμενη πτώση της θερμοκρασίας λόγω της λανθάνουσας θερμότητας 

εξάτμισης της ποσότητας νερού που εξατμίστηκε μέχρι να επέλθει κορεσμός σε μια νέα 

θερμοκρασία. Τέλος, θα γίνουν οι τελικές παρατηρήσεις, θα συγκριθούν τα αποτελέσματα του 

πειράματος με τα αντίστοιχα θεωρητικά, θα εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα και θα 

προταθούν κατάλληλες τροποποιήσεις έτσι ώστε να καταστεί πιο αποδοτική η διάταξη. 
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5.1 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (Α→Β) 

5.1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  

 

Στη θεωρητική επίλυση του προβλήματος η διεργασία της εκτόνωσης θεωρήθηκε 

αδιαβατική με αδιαβατικό συντελεστή γ=1,4. Αυτό έγινε έτσι ώστε να μελετηθεί η συμπεριφορά 

της διάταξης σε ιδανικές συνθήκες. Στην πραγματικότητα,το πόσο αδιαβατική μπορεί να 

θεωρηθεί η πειραματική μας διάταξη εξαρτάται από το υλικό κατασκευής που επιλέχτηκε, από 

τις απώλειες θερμοκρασίας και πίεσης εντός του θαλάμου λόγω τριβών και από το ποσοστό 

θερμικών απωλειών των τοιχωμάτων. Εφόσον το υλικό που επιλέχτηκε είναι ο χάλυβας, ένα 

υλικό δηλαδή που δεν θεωρείται ιδιαίτερα θερμομονωτικό (σε αντίθεση για παράδειγμα με τα 

κεραμικά υλικά), θα πρέπει να υπολογιστεί ο πολυτροπικός  συντελεστής k, έτσι ώστε να βρεθεί 

το πόσο αδιαβατική μπορεί να θεωρηθεί η διεργασία της εκτόνωσης. Για την διεργασία της 

εκτόνωσης με βάση τον συντελεστή kπαίρνουμε : 

• Για k =1 : Ισόθερμη διεργασία εκτόνωσης 

• Για  1<k< 1,4: Πολυτροπική διεργασία εκτόνωσης 

• Για k = γ = 1,4 : Αδιαβατική διεργασία εκτόνωσης 

 

Για μια πολυτροπική διεργασία ισχύει PVk = const και TVk-1 = const. 
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Για τη διεργασία της εκτόνωσης (Α→Β) έχουμε : 

 

P V k = const↔ PA VAk  = PB VBk ↔ 
PB

PA
= (

VA

VB
) k ↔ ln (

PB

PA
) = k ∙ ln (

VA

VB
)                             (35) 

 

Η σχέση 35 μπορεί να θεωρηθεί ως μια εξίσωση ευθείας της μορφής y = k ∙ x 

όπου 𝑦 = ln (
PB

PA
)και𝑥 = ln (

VA

VB
). 

 

Για τον πειραματικό προσδιορισμό του συντελεστή k πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές 

εκτονώσεις σε όλες τις δυνατές θέσεις του εμβόλου βάσει βαθμονομημένου άξονα, ξεκινώντας 

κάθε φορά από την αρχική θέση. Σε κάθε δοκιμή μετρήθηκαν οι όγκοι και οι πιέσεις από την 

ένδειξη του μετρητικού οργάνου της πίεσης. Στην πορεία, βρέθηκαν οι λόγοι των όγκων 
Vo

Vi
 και 

των πιέσεων 
Pi

Po
 (πίνακες 5 και 6) όπου : 

i = 0, 1, 2, 3…16 : αριθμός θέσης εκτόνωσης  

Voκαι Po : αρχικός όγκος και αρχική πίεση όταν το έμβολο βρίσκεται στην κατώτατη 

δυνατή θέση εντός του θαλάμου. 

 

Έπειτα, υπολογίστηκαν οι ποσότητες  ln 
Vo

Vi
 και  𝑙𝑛

Pi

Po
 (πίνακες 7 και 8) για κάθε δοκιμή 

και καταστρώθηκε ένα συναρτησιακό γράφημα στο Excelγια 𝑦 = ln (
P𝑖

P𝑜
) και 𝑥 = ln (

V𝑜

V𝑖
). Με 

βάση τη συναρτησιακή σχέση του διαγράμματος, υπολογίστηκε με εφαρμογή του προγράμματος 

Excelη γραμμική προσέγγιση που ενώνει τα σημεία του διαγράμματος σε μία ευθεία. Η 

συναρτησιακή σχέση της ευθείας αυτής δόθηκε από το πρόγραμμα ίση με y = 1,0461x + 0,0348. 
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Παρακάτω φαίνονται οι πίνακες που υπολογίστηκαν με τους λόγους όγκων και πιέσεων, καθώς 

επίσης και το διάγραμμα της συναρτησιακής σχέσης 𝑦 = ln (
P𝑖

P𝑜
) και 𝑥 = ln (

V𝑜

V𝑖
) . 

 

Αριθμός 
Θέσης  

Εκτόνωσης 
i 

Ύψος εμβόλου 
από βάση 

 (m) 
Όγκος εκτόνωσης 

(m3) 
Λόγοι Όγκων 

Vo/Vi 
    

0 0,05 0,000098125 1 
1 0,1 0,00019625 0,5 
2 0,11 0,000215875 0,454545455 
3 0,12 0,0002355 0,416666667 
4 0,13 0,000255125 0,384615385 
5 0,14 0,00027475 0,357142857 
6 0,15 0,000294375 0,333333333 
7 0,16 0,000314 0,3125 
8 0,17 0,000333625 0,294117647 
9 0,18 0,00035325 0,277777778 

10 0,19 0,000372875 0,263157895 
11 0,2 0,0003925 0,25 
12 0,21 0,000412125 0,238095238 
13 0,22 0,00043175 0,227272727 
14 0,23 0,000451375 0,217391304 
15 0,24 0,000471 0,208333333 
16 0,25 0,000490625 0,2 

 

 

Πίνακας 5 : Όγκοι εκτόνωσης και λόγοι όγκων για κάθε δοκιμή 
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Αριθμός 
Θέσης  

Εκτόνωσης 
i 

Ένδειξη 
Οργάνου  
Πίεσης  

(Pa) 

Λόγοι  
πιέσεων 

Pi/Po 

   
0 98700 1 
1 49200 0,498480243 
2 45600 0,462006079 
3 41600 0,42147923 
4 38700 0,392097264 
5 35300 0,357649443 
6 33000 0,334346505 
7 30000 0,303951368 
8 28600 0,289766971 
9 26600 0,269503546 

10 25900 0,262411348 
11 23900 0,242147923 
12 22400 0,226950355 
13 21300 0,215805471 
14 20900 0,211752786 
15 19800 0,200607903 
16 18200 0,184397163 

 

 

Πίνακας 6 : Ένδειξη οργάνου πίεσης και λόγοι πιέσεων για κάθε δοκιμή 
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Αριθμός 
Θέσης  

Εκτόνωσης 
i 

Λογαριθμικοί 
Λόγοι 

Πιέσεων 
ln(Pi/Po) 

Λογαριθμικοί Λόγοι 
Όγκων 

ln(Vo/Vi) 

   
0 0 0 

1 -0,696191323 -0,693147181 

2 -0,77217723 -0,78845736 

3 -0,863984779 -0,875468737 

4 -0,936245346 -0,955511445 

5 -1,028201983 -1,029619417 

6 -1,095577385 -1,098612289 

7 -1,190887565 -1,16315081 

8 -1,238678229 -1,223775432 

9 -1,311173731 -1,280933845 

10 -1,337841978 -1,335001067 

11 -1,418206488 -1,386294361 

12 -1,483023988 -1,435084525 

13 -1,533377874 -1,481604541 

14 -1,552335787 -1,526056303 

15 -1,606403009 -1,568615918 

16 -1,690663352 -1,609437912 
 

 

Πίνακας 7 : Λογαριθμικοί λόγοι πιέσεων και όγκων για κάθε δοκιμή 
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Εικόνα 18: Διάγραμμα συναρτησιακής σχέσης λογαριθμικών λόγων πιέσεων και όγκων 

 

 

Είναι φανερό και από το διάγραμμα ότι η συναρτησιακή σχέση που προκύπτει είναι 

γραμμική, μία ευθεία της μορφής y = kx + β ή  y = 1,0461x + 0,0348.Ο αθροιστικός όρος β = 

0,0348 μπορεί να παραλειφθεί, εφόσον θεωρήσουμε ότι έγινε κάποιο μετρητικό σφάλμα κατά 

την γραμμική προσέγγιση που εφάρμοσε το Excel.  

 

 

y = 1,0461x + 0,0348

-1.8

-1.6

-1.4

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ y = ln(Pi/Po) ΚΑΙ x = ln(Vo/Vi)

𝒍𝒏(𝑽𝒐⁄𝑽𝒊 )

𝒍𝒏(𝑷𝒊/𝑷ο)
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Προκύπτει λοιπόν η ευθεία : 

y = 1,0461x                                                                                                                      (36) 

 

με 𝑦 = ln (
P𝑖

P𝑜
) και 𝑥 = ln (

V𝑜

V𝑖
) . 

 

Προκύπτει επίσης ότι k = 1,0461                                                                                    (37) 

 

Ο πολυτροπικός συντελεστής kκατέχει μία τιμή που βρίσκεται αρκετά  κοντά στην τιμή  

k = 1. Η απόκλιση από την μονάδα ενδέχεται να οφείλεται σε μετρητικά σφάλματα κατά τη 

διαδικασία των μετρήσεων, σε κατασκευαστικά σφάλματα που συνδέονται με την μη 

ικανοποιητική λείανση των εσωτερικών τοιχωμάτων του θαλάμου και σε σφάλματα που 

υπεισέρχονται λόγω της γραμμικής προσέγγισης που εφάρμοσε το Excel προκειμένου να 

δημιουργήσει την τελική εξίσωση ευθείας. 

Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε την παραδοχή ότι η διεργασία της εκτόνωσης (Α→Β) 

γίνεται ισόθερμα και ότι ο πολυτροπικός συντελεστής ισούται με  k = 1. Η παραδοχή αυτή 

μπορεί να δικαιολογηθεί και από το γεγονός ότι το αισθητήριο μέτρησης της θερμοκρασίας, που 

μας δείχνει την θερμοκρασία του υγρού αέρα εντός του θαλάμου εκτόνωσης και των χαλύβδινων 

τοιχωμάτων, δεν προλαβαίνει να δείξει αισθητή μεταβολή στη θερμοκρασία αποσυμπίεσης. 

Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι ο υγρός αέρας εντός του θαλάμου σχηματίζει δίνες 

και αναταράξεις λόγω της στιγμιαίας εκτόνωσης, απορροφώντας θερμότητα από τα τοιχώματα 

τα οποία κατέχουνε μεγάλη μάζα και μην επιτρέποντας ουσιαστικά στο μετρητικό όργανο να 

δείξει αισθητή πτώση θερμοκρασίας. 
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5.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΖΩΝ 

 

Για τον υπολογισμό των μερικών πιέσεωνγια την διεργασία της εκτόνωσης ακολουθούμε την 

ίδια διαδικασία υπολογισμού που ακολουθήθηκε και στη θεωρητική επίλυση του προβλήματος. 

Έχοντας μετρήσει την αρχική σχετική υγρασία με κατάλληλο υγρόμετρο ίση με φΑ = 0,64 και 

την αρχική τιμή της θερμοκρασίας ίση με ΤΑ = 291 Κ = 18℃ παίρνουμε για την μερική πίεση 

των υδρατμών στην κατάσταση Α από τη σχέση 7 : 

 

      φA =
Pn,A

Psat(ΤA)
↔ Pn,A = φA ∙ Psat(ΤA) 

 

Για φΑ = 0,64 και ΤΑ = 291Κ=18℃ παίρνουμε : 

 

Pn,A = 0,64 ∙ Psat(18℃) = 0,64 ∙ 2065 =1321,6Pa                                                                (38) 

 

όπου Psat(18℃) = 2065 Pa  είναι η πίεση κορεσμού των υδρατμών του υγρού αέρα σε 

θερμοκρασία ΤΑ = 291Κ=18℃. 

 

Άρα,για την μερική πίεση του ξηρού αέρα στην κατάσταση Α πριν την εκτόνωση παίρνουμε : 

 

Pa,A =  PA −  Pn,A = 98700 − 1321,6 =97378,4 Pa                                                     (39) 

 

όπου PA= 98700 Pa είναι η ολική πίεση του μείγματος που έδειξε το αισθητήριο της 

πίεσης στην αρχική κατάσταση.  
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Η μερική μάζα των υδρατμών στην κατάσταση Α δίνεται από την εφαρμογή της καταστατικής 

εξίσωσης (σχέση 3) όπου Rn = 462 J/kgK. 

 

mn,A =
Pn,A∙ VA

Rn∙ TA
= 9,64594E-07 kg                                                                                 (40) 

 

Ο όγκος που καταλαμβάνουν οι υδρατμοί μέσα στον θάλαμο είναι ίσος με VA , δηλαδή ίσος με 

τον όγκο που καταλαμβάνει ο υγρός αέρας πριν την εκτόνωση. Το ίδιο ισχύει και για τον όγκο 

που καταλαμβάνει ο ξηρός αέρας. 

 

Η μερική μάζα του ξηρού αέρα είναι : 

 

mα,A =
Pα,A∙ VA

Rα∙ TA
=0,000114411 kg                                                                       (41) 

 

με Rα= 287J/kgK. 

 

Στην κατάσταση Β , όπου έχει πραγματοποιηθεί η διεργασία της ισόθερμης εκτόνωσης 

(Α→Β) και το έμβολο έχει ακινητοποιηθεί στην ανώτατη δυνατή θέση του, έχουμε : 

 

PΒ= Pn,Β+ Pa,Β = 18200Pa                                                                                       (42) 

 

Εφόσον θεωρήσουμε ότι η μερική μάζα υδρατμών παραμένει σταθερή μετά την 

εκτόνωση, παίρνουμε για την μερική πίεση υδρατμών στην κατάσταση Β : 
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Pn,B =
mn,B∙Rn∙TB

VB
= 264,32 Pa.                                                                               (43) 

Είναι προφανές ότι η μερική μάζα των υδρατμών και του ξηρού αέρα παραμένουν ίδιες 

μετά την εκτόνωση, εφόσον δεν μεταβάλλεται η μάζα του υγρού αέρα. 

Άρα η μερική πίεση του ξηρού αέρα θα ισούται στην κατάσταση Β με : 

Pα,Β =PΒ–Pn,Β= 18200 – 264,32 =17935,68Pa                                                       (44) 

Παρακάτω, στον πίνακα 8 φαίνεται πως κυμαίνονται οι μερικές πιέσεις και μάζες των 

συστατικών του μείγματος υγρού αέρα για κάθε δυνατή εκτόνωση, με αρχική κατάσταση την 

κατώτατη θέση του εμβόλου : 

 

Αριθμός 
Θέσης  

Εκτόνωσης 
i 

Μερική 
πίεση ατμών 

mn(Pa) 

Μερική μάζα 
ατμών  mn 

(kg) 

Μερική πίεση 
ξηρού αέρα Pα 

(Pa) 

Μερική μάζα 
ξηρού αέρα 

mα (kg) 
     

0 1321,6 9,64594E-07 97378,4 0,000114411 
1 660,8 9,64594E-07 48539,2 0,000114411 
2 600,7272727 9,64594E-07 44999,27273 0,000114411 
3 550,6666667 9,64594E-07 41049,33333 0,000114411 
4 508,3076923 9,64594E-07 38191,69231 0,000114411 
5 472 9,64594E-07 34828 0,000114411 
6 440,5333333 9,64594E-07 32559,46667 0,000114411 
7 413 9,64594E-07 29587 0,000114411 
8 388,7058824 9,64594E-07 28211,29412 0,000114411 
9 367,1111111 9,64594E-07 26232,88889 0,000114411 

10 347,7894737 9,64594E-07 25552,21053 0,000114411 
11 330,4 9,64594E-07 23569,6 0,000114411 
12 314,6666667 9,64594E-07 22085,33333 0,000114411 
13 300,3636364 9,64594E-07 20999,63636 0,000114411 
14 287,3043478 9,64594E-07 20612,69565 0,000114411 
15 275,3333333 9,64594E-07 19524,66667 0,000114411 
16 264,32 9,64594E-07 17935,68 0,000114411 

 

Πίνακας 8 : Μερική πίεση και μάζα ατμών και ξηρού αέρα για κάθε δοκιμή  
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5.1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

 

Στην αρχική κατάσταση Α πριν την εκτόνωση έχουμε μετρήσει με εργαστηριακό υγρόμετρο 

τη σχετική υγρασία του χώρου ίση με φΑ = 0,64. Αυτό σημαίνει ότι ο υγρός αέρας δεν είναι 

κορεσμένος και επιτρέπει την περαιτέρω εξάτμιση υδρατμών μέχρι το σημείο κορεσμού.  

Η απόλυτη υγρασία ωA υπολογίζεται από τη σχέση 8: 

 

ωΑ =
mn,A

mα,Α
=0,008430966kg Η2Ο / kg ξηρού αέρα                                                 (45) 

 

Αν υποθέσουμε ότι στην κατάσταση Α έχουμε κορεσμένο μείγμα υγρού αέρα, τότε η απόλυτη 

υγρασία κορεσμού υπολογίζεται για φ = 1 σε θερμοκρασία 291 Κ, πίεση PA = 18200 Pa και 

πίεση κορεσμούPsat(291K) = 2065 Pa : 

 

ωA,sat(291K) = 0,62 ∙
1∙Psat(291K)

PA−1∙Psat(291K)
=0,013248823 kg Η2Ο/kg ξηρού αέρα        (46) 

 

Η σχέση αυτή μας βοηθάει να καταλάβουμε πως συμπεριφέρεται το κλάσμα της σχετικής 

υγρασίας σε κατάσταση κορεσμού. 

 

Στην κατάσταση Β  μετά την εκτόνωση, όπου έχουμε PB = 18200 Paκαι ΤΒ = ΤΑ = 291 Κ 

η σχετική υγρασία φΒ υπολογίζεται :  

 

φΒ =
Pn,B

Psat(291K)
=

264,32

2065
= 0,128                                                                                             (47) 
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Παρατηρούμε ότι η σχετική υγρασία έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω της εκτόνωσης, 

καθιστώντας τον υγρό αέρα ικανό να φιλοξενήσει μεγαλύτερη ποσότητα υδρατμών μέχρι τον 

κορεσμό. Αυτό οφείλεται στο ότι η διεργασία της εκτόνωσης γίνεται ισόθερμα, χωρίς να 

μειώνεται η πίεση κορεσμού, με αποτέλεσμα το κλάσμα της σχετικής υγρασίας να μειώνεται 

περισσότερο σε σχέση με το αν η εκτόνωση θα γίνονταν αδιαβατικά. 

Η απόλυτη υγρασία μετά την εκτόνωση διατηρείται σταθερή, εφόσον δεν έχει προστεθεί ή 

αφαιρεθεί περαιτέρω ποσότητα ξηρού αέρα ή υδρατμών.  

 

ωΒ = ωΑ = 0,008430966   kg Η2Ο/kg ξηρού αέρα                                                        (48) 

 

Η απόλυτη υγρασία κορεσμού στην κατάσταση Β για θερμοκρασία 291K 

και πίεση PB = 18200 ισούται με : 

 

ωB,sat(291K) = 0,62 ∙
1∙Psat(291K)

PB−1∙Psat(291K)
= 0,079349241kg Η2Ο/kg ξηρού αέρα       (49) 

 

Φαίνεται ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση στην απόλυτη υγρασία κορεσμού από την αρχική 

κατάσταση Α και αυτό οφείλεται στην πτώση της πίεσης. Η αυξημένη τιμή της απόλυτης 

υγρασίας κορεσμού σε πίεση μικρότερη από την αρχική δείχνει ότι ο αέρας θα είναι σε θέση να 

συγκρατήσει μεγαλύτερη ποσότητα υδρατμών σε πίεση PBκαι θερμοκρασία 291 Κ. 

Παρακάτω, στον πίνακα 9, παρουσιάζονται όλες οι τιμές της σχετικής και της απόλυτης 

υγρασίας για κάθε διεργασία ισόθερμης εκτόνωσης (Α→Β) σε διαφορετική θέση. Παρατηρούμε 

ότι όσο η εκτόνωση μεγαλώνει υπάρχει αισθητή πτώση της σχετικής υγρασίας, αισθητή αύξηση 

της απόλυτης υγρασίας κορεσμού για θερμοκρασία 291 Κ, ενώ το κλάσμα της απόλυτης 

υγρασίας παραμένει σταθερό διότι δεν μεταβάλλεται η ποσότητα υγρού αέρα εντός του θαλάμου 

εκτόνωσης. 
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Αριθμός 
Εκτόνωσης 

i 

Ένδειξη 
Οργάνου  

Πίεσης  
(Pa) 

Σχετική 
Υγρασία  

Εκτόνωσης 
φ 

Απόλυτη 
Υγρασία  

Εκτόνωσης 
ω 

Απόλυτη 
Υγρασία 

Κορεσμού 
ωsat(291Κ) 

     
0 98700 0,64 0,008430966 0,013248823 

1 49200 0,32 0,008430966 0,027162406 

2 45600 0,290909091 0,008430966 0,029408522 

3 41600 0,266666667 0,008430966 0,032383964 

4 38700 0,246153846 0,008430966 0,034947455 

5 35300 0,228571429 0,008430966 0,038522642 

6 33000 0,213333333 0,008430966 0,041386779 

7 30000 0,2 0,008430966 0,045831394 

8 28600 0,188235294 0,008430966 0,048249482 

9 26600 0,177777778 0,008430966 0,052182596 

10 25900 0,168421053 0,008430966 0,053715125 

11 23900 0,16 0,008430966 0,058635219 

12 22400 0,152380952 0,008430966 0,062960413 

13 21300 0,145454545 0,008430966 0,066560957 

14 20900 0,139130435 0,008430966 0,067974516 

15 19800 0,133333333 0,008430966 0,072190584 

16 18200 0,128 0,008430966 0,079349241 
 

Πίνακας 9: Σχετική και απόλυτη υγρασία για κάθε δυνατή εκτόνωση 
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5.2 ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΟΧΩΡΗΣ ΨΥΞΗΣ ΜΕ ΥΓΡΑΝΣΗ (Β→Γ) 

 

Μετά τη διεργασία της ισόθερμης εκτόνωσης (Α→Β) από τον ελάχιστο στο μέγιστο 

δυνατό όγκο, το έμβολο ακινητοποιείται χειροκίνητα μέσω του κοχλιωτού σφιγκτήρα στην 

ανώτατη θέση, όπου η πίεση είναι η ελάχιστη δυνατή που μπορεί να πετύχει η διάταξη και ο 

όγκος εντός του θαλάμου είναι σταθερός και ο μέγιστος δυνατός. Λόγω της πτώσης της πίεσης 

από   98700 Pa σε 18200 Pa καθίσταται πολύ πιο εύκολη η εξάτμιση του νερού στη 

θερμοκρασία που κατέχει ο υγρός αέρας εντός του θαλάμου. Επιπλέον, η σχετική υγρασία, που 

από αρχική τιμή 0,64 έχει φτάσει μετά την εκτόνωση την τιμή 0,128 δημιουργεί ευνοϊκότερες 

συνθήκες για εξάτμιση επιπλέον ποσότητας νερού και καθιστά τον υγρό αέρα ικανότερο να 

συγκρατήσει μεγαλύτερη ποσότητα υδρατμών μέχρι το νέο σημείο κορεσμού. 

Έχοντας σταθεροποιήσει την τιμή της πίεσης στην PB = 18200 Pa, ανοίγουμε την βάνα 

που συνδέεται με την σύριγγα και κάνουμε έγχυση μίας μικρή ποσότητας νερού σε μορφή 

σταγονιδίων εντός του όγκου ελέγχου. Λόγω της χαμηλής πίεσης και της χαμηλής σχετικής 

υγρασίας εντός του θαλάμου, το προστιθέμενο νερό αναμένεται να εξατμιστεί και να αυξήσει 

την ποσότητα των υδρατμών του υγρού αέρα, απορροφώντας ένα ποσό θερμότητας προκειμένου 

να εξατμιστεί. Η λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης που απορροφάει το νερό για την εξάτμισή 

του προέρχεται από τον υγρό αέρα εντός του θαλάμου και από τα τοιχώματα ή το έμβολο με τα 

οποία το νερό έρχεται σε επαφή. 
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Εφόσον λοιπόν το προστιθέμενο νερό εξατμίζεται μεγαλώνοντας την υγρασία εντός του 

κυλινδρικού θαλάμου, η θερμοκρασία του υγρού αέρα μειώνεται, με αποτέλεσμα να μειώνεται 

και η ολική πίεση του υγρού αέρα, επειδή ο συνολικός όγκος διατηρείται σταθερός. Επέρχεται 

ουσιαστικά μία διεργασία ισόχωρης ψύξης λόγω ύγρανσης του αέρα εντός του όγκου ελέγχου. 

Παρακολουθώντας λοιπόν τις ενδείξεις των μετρητικών οργάνων της πίεσης και της 

θερμοκρασίας μπορούμε να βγάλουμε τα αντίστοιχα συμπεράσματα για το πώς συμπεριφέρεται 

ο υγρός αέρας σε χαμηλές πιέσεις, όταν πραγματοποιείται ύγρανση με προσθήκη υδρατμών και 

μείωση θερμοκρασίας. 

Το φαινόμενο αυτόπου καλούμαστε να μελετήσουμεμπορεί να θεωρηθεί μια 

εργαστηριακή προσπάθεια εφαρμογής του αδιάθερμου κορεσμού, όπως έχει αναφερθεί και στην 

περίληψη της παρούσας εργασίας. Η έννοια του αδιάθερμου κορεσμού έχει αναλυθεί στην 

σπουδαστική εργασία και αναφέρεται στην δυνατότητα που έχει ο υγρός αέρας να καταλήγει 

στην έξοδο μιας διεργασίας ως κορεσμένο μείγμα ξηρού αέρα και υδρατμών. Ο αδιάθερμος 

κορεσμός υφίσταται σε μία θερμοκρασία μικρότερη της θερμοκρασίας εισόδου, εφόσον μια 

ποσότητα νερού που εξατμίζεται, με την οποία ο υγρός αέρα έρχεται σε επαφή, απορροφάει 

θερμότητα από τον αέρα μέχρι να επέλθει κορεσμός στην έξοδο.  

Παρακάτω, θα υπολογιστούν όλα τα μεγέθη που σχετίζονται με τη διεργασία της 

ύγρανσης, ξεκινώντας από τη μεταβολή των μερικών πιέσεων και μαζών, της σχετικής και της 

απόλυτης υγρασίας, ενώ η ενδεχόμενη πτώση της πίεσης θα παρθεί ως δεδομένη από την 

ένδειξη του αισθητηρίου της πίεσης. Η πτώση της πίεσης θα καθορίσει και την πτώση της 

θερμοκρασίας του υγρού αέρα, στην τελική τιμή της οποίας θα ελεγχθεί εάν υπάρχει κορεσμός 

και σταματάει να εξατμίζεται η ποσότητα του νερού. 
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5.2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 

 

Στον παρακάτω πίνακα 10 παρουσιάζονται όλες οι ενδείξεις των μετρητικών οργάνων 

για κάθε δυνατή δοκιμή σε κάθε θέση του εμβόλου. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι ενδείξεις 

της πίεσης και της θερμοκρασίας σε κάθε δοκιμή, πριν και μετά την έγχυση νερού, καθώς επίσης 

και η νέα πίεση κορεσμού που αντιστοιχεί στην νέα τιμή της θερμοκρασίας.  Να σημειωθεί ότι 

οι διαφορετικές τιμές της πίεσης και της θερμοκρασίας μετά την ύγρανση είναι στιγμιαίες τιμές 

που έδειξαν τα μετρητικά όργανα καθ’ όλη τη διεργασία της ύγρανσης, λόγω του ότι η 

θερμότητα απορροφάται αμέσως από τα τοιχώματα του θαλάμου και η θερμοκρασία 

επανέρχεται γρήγορα στην αρχική της τιμή. 

Παρατηρούμε από τον πίνακα 10 ότι μετά την 13ηθέση δοκιμής, όπου το έμβολο 

βρίσκεται σε ύψος h13 = 0,22 m  από τη βάση του θαλάμου, αρχίζει και υπάρχει μία μικρή πτώση 

της πίεσης και της θερμοκρασίας. Στην τελική δοκιμή ανώτατης δυνατής αποσυμπίεσης, η πίεση 

φαίνεται ότι έχει μειωθεί κατά 100 Pa και η θερμοκρασία παρουσιάζει μείωση της τάξεως των 

δύο περίπου βαθμών. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι εξατμίστηκε ποσότητα νερού απορροφώντας 

θερμοκρασία από τον αέρα εντός του θαλάμου και ρίχνοντας την πίεση. Παρ’ όλα αυτά,η ψύξη 

και η πτώση της πίεσης ήταν ένα στιγμιαίο και παροδικό φαινόμενο, λόγω θερμικής 

αλληλεπίδρασης του υγρού αέρα με τα χαλύβδινα τοιχώματα της κατασκευής, καθώς επίσης και 

ενδεχόμενων απωλειών θερμότητας από διάφορες πολύ μικρές εγκοπές στα σημεία επαφής του 
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εμβόλου με τα κυλινδρικά τοιχώματα, που ενδέχεται να υπάρχουν λόγω κατασκευαστικών 

ατελειών και μη ιδανικής λείανσης των εσωτερικών κυλινδρικών τοιχωμάτων του θαλάμου. 

 

 

Αριθμός 
Θέσης  

Δοκιμής 
i 

Ένδειξη 
Οργάνου  
Πίεσης  

Εκτόνωσης PB 
(Pa) 

Ένδειξη  
Οργάνου  
Πίεσης  

Ύγρανσης PΓ 
(Pa) 

Ένδειξη οργάνου 
Θερμοκρασίας  

Ύγρανσης  
 ΤΓ(Κ) 

Πίεση 
Κορεσμού 
Ύγρανσης 

Psat(TΓ) 
(Pa) 

     
0 98700 98700 291 2065 
1 49200 49200 291 2065 
2 45600 45600 291 2065 
3 41600 41600 291 2065 
4 38700 38700 291 2065 
5 35300 35300 291 2065 
6 33000 33000 291 2065 
7 30000 30000 291 2065 
8 28600 28600 291 2065 
9 26600 26600 291 2065 

10 25900 25900 291 2065 
11 23900 23900 291 2065 
12 22400 22400 291 2065 
13 21300 21300 290,5 2000 
14 20900 20800 290,3 1975 
15 19800 19700 290 1938 
16 18200 18100 289,5 1877 

 

Πίνακας 10 : Ενδείξεις μετρητικών οργάνων πίεσης και θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια 

της ισόχωρης ψύξης μέσω ύγρανσης. 
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5.2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΟΡΕΣΜΟΥ 

 

Σε αυτή την ενότητα θα εξεταστεί αν ο αέρας εντός του θαλάμου εκτόνωσης καταλήγει 

να είναι κορεσμένος, έπειτα από τη διεργασία της ύγρανσης μέσω εξάτμισης νερού (διεργασία 

Β→Γ), στη μέγιστη δυνατή θέση εκτόνωσης. Κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι για να 

σταματήσει να εξατμίζεται μια ποσότητα νερού κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες πίεσης και 

θερμοκρασίας, θα πρέπει ο αέρας, εντός του οποίου βρίσκεται το νερό, να είναι κορεσμένος. Το 

γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι όσο η μερική πίεση των ατμών του υγρού αέρα είναι μικρότερη 

από την πίεση κορεσμού Psat(T) για μια δεδομένη θερμοκρασία Τ, η εξάτμιση μπορεί και 

συνεχίζεται μέχρι η μερική πίεση υδρατμών να είναι ίση με την πίεση κορεσμού, δηλαδή να 

είναι Pn = Psat(T). 

Προκύπτει ότι η δυνατότητα εξάτμισης μιας ποσότητας νερού εξαρτάται από το αν η 

σχετική υγρασία φ είναι μικρότερη της μονάδας. Εφόσον στο πείραμά μας ρίχνουμε απότομα 

μέσω της εκτόνωσης τη σχετική υγρασία σε μια χαμηλή τιμή, τότε αναμένεται να υπάρξει 

εξάτμιση του προστιθέμενου νερού σε γρήγορο ρυθμό. Με αυτόν τον τρόπο, αν επέλθει 

κορεσμός μετά την εξάτμιση, το νερό είτε θα έχει εξατμιστεί ολόκληρο και δεν θα υπάρχει 

δυνατότητα για προσθήκη περεταίρω ποσότητας υδρατμών στον υγρό αέρα εντός του όγκου 

ελέγχου, ή θα υπάρχει κορεσμός χωρίς να έχει εξατμιστεί ολόκληρη η ποσότητα του 

προστιθέμενου νερού.Αν ο υγρός αέρα δεν καταλήξει κορεσμένος, τότε είναι φανερό ότι θα έχει 
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εξατμιστεί ολόκληρη η ποσότητα νερού και θα υπάρχει περιθώριο για περεταίρω εξάτμιση με τη 

σχετική υγρασία να έχει μια τιμή μικρότερη της μονάδας. 

 

Εξετάζεται η διεργασία της ισόχωρης ψύξης μέσω ύγρανσης Β→Γ . 

 

Στην κατάσταση Β έχουμε PB = 18200 Paκαι TB = 291 K. 

Στην κατάσταση Γ έχουμε PΓ = 18100 Paκαι ΤΓ = 289,5 Κ. 

 

Έστω ότι στην κατάσταση Γ δεν υπάρχει κορεσμός και ότι φΓ< 1.  

Βάσει αυτής της υπόθεσης, εξατμίζεται ολόκληρη η ποσότητα του προστιθέμενου νερού και 

υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα για εξάτμιση εντός του όγκου. 

 

Η ποσότητα νερού που προσθέσαμε μέσω της σύριγγας είχε όγκο V𝜈 = 0,1 ∙ 10−6m3 . 

Άρα η μάζα του νερού που προστέθηκε ήταν m𝜈 = 0,0001 kg. 

 

Εφόσον έχουμε υποθέσει ότι δεν υπάρχει κορεσμός και εξατμίζεται όλη η μάζα του 

προστιθέμενου νερού, το κλάσμα της απόλυτης υγρασίας ισούται με : 

 

ωΓ =
mn,B+mν

mα,B
= 𝜔𝛣 +

mν

mα,B
= 0,008430966  +

0,0001

0,000114411
=0,8825                  (50) 

 

Από τη σχέση 12 , ω = 0,62 ∙
φ∙Psat(T)

P−φ∙Psat(T)
 , λύνοντας ως προς τη σχετική υγρασία φ προκύπτει  η 

ακόλουθη σχέση : 
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φ =
ω∙P

0,62∙Psat(T)+ω∙Psat(T)
                                                                                                      (51) 

 

Από τη σχέση 51 μπορούμε να υπολογίσουμε στην κατάσταση Γ την τιμή της σχετικής υγρασίας 

φΓ, για τις ενδείξεις πίεσης και θερμοκρασίας των μετρητικών οργάνων, έχοντας θεωρήσει ότι 

δεν υπάρχει κορεσμός. Να σημειωθεί ότι σε θερμοκρασία ΤΓ = 289,5 Κ , η πίεση κορεσμού είναι 

Psat(289,5K) = 1877 Pa. 

 

φΓ =
ωΓ∙PΓ

0,62∙Psat(289,5 Κ)+ωΓ∙Psat(289,5 Κ)
=

0,8825∙18100

0,62∙1877+0,8825 ∙1877
= 5,664                             (52) 

 

Προκύπτει από τη σχέση 52 ότι η σχετική υγρασία στην κατάσταση Γ είναι μεγαλύτερη 

της μονάδας (φΓ = 5,664> 1), πράγμα το οποίο είναι άτοπο , διότι από τον ορισμό της σχετικής 

υγρασίας δεν δύναται ποτέ η μερική πίεση υδρατμών ενός μείγματος υγρού αέρα να είναι 

μεγαλύτερη από την πίεση κορεσμού για μια δεδομένη θερμοκρασίας (η πίεση κορεσμού έχει 

οριστεί ως η μέγιστη δυνατή πίεση που μπορεί να έχει ο ατμός σε αέρια κατάσταση, πριν 

ξεκινήσει να μετασχηματίζεται σε υγρό νερό). Επίσης, από την αρχική υπόθεση ότι δεν υπάρχει 

κορεσμός, έχει οριστεί ότι φΓ< 1. 

Άρα, προκύπτει μετά από όλα αυτά ότι στην κατάσταση Γ όπου έχει υπάρξει η διεργασία 

της ισόχωρης ψύξης μέσω ύγρανσης, ο υγρός αέρας καταλήγει να είναι κορεσμένος με σχετική 

υγρασία ίση με τη μονάδα. Αυτό συμβαίνει πάντα έχοντας λάβει υπ όψιν τις ενδείξεις των 

μετρητικών οργάνων όσον αφορά την πίεση και τη θερμοκρασία για αυτή τη διεργασία. 
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5.2.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

 

Έχοντας δείξει ότι υπάρχει κορεσμός στην τελική κατάσταση της διεργασίας της 

ισόχωρης ψύξης μέσω ύγρανσης (Β→Γ), προχωρούμε στον υπολογισμό της τελικής απόλυτης 

υγρασίας, των τελικών μερικών πιέσεων και μαζών και της ποσότητας νερού που εξατμίστηκε 

κατά τη διαδικασία της εξάτμισης. 

 

Στην κατάσταση Γ η απόλυτη υγρασία δίνεται από τη σχέση 12, εφόσον θεωρήσουμε ότι 

έχουμε κορεσμό με φΓ = 1 και πίεση κορεσμού για θερμοκρασία ένδειξης μετρητικού οργάνου   

Psat(289,5 K) = 1877 Pa. Έχουμε λοιπόν για την απόλυτη υγρασία στην κατάσταση Γ για ολική 

πίεση PΓ = 18100 Pa : 

 

 ωΓ = 0,62 ∙
1∙Psat(289,5Κ)

PΓ−1∙Psat(289,5Κ)
= 0,071733958 kgH2O/kgξηρού αέρα                                    (53) 

 

Παρατηρούμε ότι μεταξύ των καταστάσεων Β και Γ, η απόλυτη υγρασία μεταβλήθηκε 

κατά : 

 

Δω = ωΓ − ωΒ = 0,071733958 − 0,008430966 = 0,063302992kgH2O/kg ξηρού αέρα   

(54) 
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Παρατηρούμε λοιπόν ότι η απόλυτη υγρασία στην κατάσταση Γ, που αποτελεί και την 

υγρασία κορεσμού στην κατάσταση αυτή, έχει αυξηθεί από την απόλυτη υγρασία στην 

κατάσταση Β. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην προσθήκη επιπλέον μάζας υδρατμών στον υγρό 

αέρα, που προέρχεται από την εξάτμιση ποσότητας νερού που προστέθηκε μέχρι την ύπαρξη 

κορεσμού. 

 

Αν θεωρήσουμε ως Δmτην ποσότητα νερού που εξατμίστηκε και μετατράπηκε σε 

υδρατμό, τότε παίρνουμε την παρακάτω σχέση για την απόλυτη υγρασία στη κατάσταση Γ : 

 

ωΓ =
mn,B+Δm

mα,Γ
                                                                                              (55) 

 

Εφόσον η μερική μάζα του ξηρού αέρα παραμένει σταθερή καθ’ όλη  τη διάρκεια του 

πειράματος, έχουμε από τη σχέση 55 : 

 

ωΓ =
mn,B+Δm

mα,Γ
=

mn,B

mα,B
+

Δm

mα,B
= ωΒ +

Δm

mα,B
                                                (56) 

 

Από το συνδυασμό των σχέσεων 54 και 56 προκύπτει η παρακάτω σχέση : 

 

Δω =
Δm

mα,B
                                                                                                   (57) 
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Άρα από τη σχέση 57 μπορούμε να υπολογίσουμε την ποσότητα του εξατμιζόμενου 

νερού μέχρι τον κορεσμό του υγρού αέρα : 

 

Δm = Δω ∙ mα,B = 0,063302992 ∙ 0,000114411 = 7,24255E-06  kg                        (58) 

 

Γνωρίζοντας ότι η αρχική μάζα νερού που προστέθηκε μέσω της σύριγγας είναι mν = 0,0001 kg, 

μπορούμε να υπολογίσουμε την μάζα νερού που περίσσεψε στον κορεσμό : 

 

mπερισ = mν − Δm = 0,0001 − 7,24255E − 06 = 9,27574E-05 kg                           (59) 

 

Παρατηρούμε ότι για τις τιμές που έδειξαν τα μετρητικά όργανα, το μεγαλύτερο κομμάτι 

του νερού που προστέθηκε παρέμεινε σε υγρή φάση και εξατμίστηκε ένα μικρό ποσοστό μόνο 

ρίχνοντας τη θερμοκρασία και την πίεση.  

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εφόσον υπάρχει κορεσμός, η τελική τιμή της μερικής πίεσης 

υδρατμών ισούται με την πίεση κορεσμού στους 289,5 Κ, δηλαδή είναι : 

 

Pn,Γ = Psat(289,5K) = 1877 Pa                                                                                    (60) 

 

Η τελική τιμή της μερικής πίεσης του ξηρού αέρα ισούται με : 

 

Pα,Γ =  PΓ −  Pn,Γ = 18100 − 1877 =16223 Pa                                                                 (61) 
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5.3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ  

 

Από την πειραματική διεξαγωγή της μελέτης προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις : 

 

1. Η εκτόνωση πραγματοποιείται ισόθερμα σε όλες τις δυνατές θέσεις, σύμφωνα με 

την ένδειξη των μετρητικών οργάνων.  

 

Ένας λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι το αισθητήριο της θερμοκρασίας είναι 

βιδωμένο στο τοίχωμα του θαλάμου, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσκολότερη η άμεση 

ένδειξη της διακύμανσης της θερμοκρασίας της κεντρικής ποσότητας του υγρού αέρα. Ένα 

αισθητήριο μεγάλου εύρους και ευαισθησίας το οποίο θα βρίσκονταν στο κέντρο του θαλάμου 

και θα ερχόταν σε άμεση επαφή με τον υγρό αέρα, θα ήταν σίγουρα μία καλύτερη λύση για την 

ακριβέστερη ένδειξη της μεταβολής της θερμοκρασίας. 

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η εκτόνωση πραγματοποιείται ισόθερμα είναι ο 

σχηματισμός πιθανών αναταράξεων και δινών, που σχετίζονται με πιο σύνθετα ροϊκά 

φαινόμενα, κατά τη διεργασία της εκτόνωσης. Λόγω της ύπαρξης των ροϊκών αυτών 

φαινομένων που δημιουργούν δίνες και αναταράξεις, ο εκτονούμενος υγρός αέρας έρχεται σε 

επαφή με τα πλευρικά εσωτερικά κυλινδρικά τοιχώματα της διάταξης, τα οποία κατέχουν 

μεγάλη μάζα και βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι, γίνεται άμεση απορρόφηση 
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της ενδεχόμενης πτώσης της θερμοκρασίας του αέρα από τα πλευρικά χαλύβδινα τοιχώματα, τα 

οποία είναι ήδη πιο ζεστά, εφόσον βρίσκονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περίπτωση 

που ο αέρας δεν δημιουργούσε δίνες κατά την εκτόνωσή του,  η κεντρική ποσότητα του αέρα 

δεν θα επικοινωνούσε άμεσα με τα πλευρικά τοιχώματα και θα παρέμενε ένας πυρήνας αέρα στο 

κέντρο,που θα είχε χαμηλή θερμοκρασία και θα ήταν ευνοϊκός για τον σκοπό του πειράματος. 

 

2. Η διεργασία της ισόχωρης ψύξης μέσω ύγρανσης επιφέρει, σύμφωνα με το 

αισθητήριο της θερμοκρασίας, πτώση θερμοκρασίας της τάξης του ενός με 

ενάμιση βαθμό στις μέγιστες δυνατές θέσεις εκτόνωσης. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το μετρητικό όργανο της θερμοκρασίας δείχνει μία μικρή 

πτώση θερμοκρασίας της τάξεως του ενός βαθμού μετά την έγχυση νερού, η οποία όμως 

διατηρείται για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, εφόσον η θερμοκρασία επανέρχεται πάλι στους 

291 Κ, που είναι και η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η συμπεριφορά αυτή του αισθητηρίου 

θερμοκρασίας οφείλεται σε όλους τους λόγους που περιγράφηκαν παραπάνω, όπως επίσης και 

στο ενδεχόμενο ότι το αισθητήριο μπορεί να μην κατέχει την απαραίτητη δυνατή ευαισθησία για 

να δείχνει ικανοποιητικά τις στιγμιαίες μεταβολές τις θερμοκρασίας. Το ενδεχόμενο αυτό οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι το αισθητήριο μπορεί να δείχνει την μέση τιμή της θερμοκρασίας εντός του 

όγκου ελέγχου μαζί με τη θερμοκρασία των τοιχωμάτων, χωρίς να αντιλαμβάνεται την 

περεταίρω πτώση της θερμοκρασίας που επέρχεται σε κάποια τμήματα του θαλάμου και του 

υγρού αέρα. 
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3. Όταν συμπιέζουμε το έμβολο από την ανώτατη στην κατώτατη θέση μετά από 

την ολοκλήρωση κάθε πειράματος, έτσι ώστε να ανανεωθεί ο θάλαμος με νέο 

αέρα για την επόμενη πειραματική δοκιμή, παρατηρούμε ότι εκρέει αισθητή και 

ορατή ποσότητα υδρατμού από τη βάνα εκροής του αέρα. 

 

Η παρατήρηση αυτή είναι αρκετά σημαντική, διότι επιβεβαιώνει το γεγονός ότι έχει 

εξατμιστεί ποσότητα νερού εντός του θαλάμου μέχρι την ύπαρξη κορεσμού. Αυτό φαίνεται από 

το γεγονός ότι ο εξερχόμενος υδρατμός είναι ορατός, άρα είναι κορεσμένος. Σε περίπτωση που 

δεν είχε εξατμιστεί νερό και ο εξερχόμενος ατμός ήταν υπέρθερμος, τότε δεν θα ήταν και ορατός 

με γυμνό μάτι. Παρά το γεγονός ότι τελικά το προστιθέμενο νερό εξατμίζεται, δεν είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε άμεσα και πειραματικά την εξατμιζόμενη ποσότητα νερού ή το περίσσευμα 

νερού μέχρι τον κορεσμό, εφόσον δεν έχει κατασκευαστεί κατάλληλη διάταξη που να ελέγχει 

πειραματικά πόσο νερό εξατμίζεται ή περισσεύει,. 

 

4. Ο υπολογισμός της τελικής θερμοκρασίας που επιτυγχάνεται μέσω εξάτμισης 

νερού έχει γίνει από την ένδειξη του μετρητικού οργάνου της θερμοκρασίας, που 

ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στην πραγματική τιμή της θερμοκρασίας της 

τελικής κατάστασης του υγρού αέρα, για τους λόγους που περιγράφηκαν 

προηγουμένως.  

 

Αντί αυτού, η τελική θερμοκρασία θα μπορούσε να έχει υπολογιστεί μέσω της ένδειξης 

του μετρητικού οργάνου της πίεσης, η ένδειξη του οποίου είναι σαφώς ακριβέστερη κάτω από 

αυτές τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος, με την προϋπόθεση όμως να ήταν γνωστή η 
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εξατμιζόμενη ποσότητα νερού λόγω της ύγρανσης. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία 

υπολογισμού της τελικής θερμοκρασίας της ισόχωρηςψύξης μέσω ύγρανσης, με την προϋπόθεση 

ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με κάποιον τρόπο την εξατμιζόμενη ποσότητα νερού. 

Η γενική μορφή του νόμου του Daltonγια τις μερικές πιέσεις (σχέση 1) μπορεί να 

μετασχηματιστεί στην ακόλουθη μορφή για μία κατάσταση, με την αντικατάσταση των μερικών 

πιέσεων μέσω της καταστατικής εξίσωσης ιδανικών αερίων.  

 

P = Pα + Pn =  
mα ∙ Rα ∙ T

V
+

mn ∙ Rn ∙ T

V
=

T

V
 ∙ m𝛼 ∙ R𝛼 ∙ (1 +

mn

m𝛼
∙

Rn

Rα
)  ↔ 

 

P = m𝛼 ∙ R𝛼  ∙
T

V
∙ (1 + ω ∙

462

287
) = m𝛼 ∙ R𝛼  ∙

T

V
∙ (1 + ω ∙  1,61)                                             (51) 

 

Άρα, από τη σχέση 51, για πριν και μετά την έγχυσηνερού βρίσκουμε τον λόγω ολικών 

πιέσεων διαιρώντας κατά μέλη. Με απλοποίηση των mα και Raπαίρνουμε : 

 

Pτελ

Pαρχ
=

Ττελ

Ταρχ
∙

1+ωτελ∙ 1,61

1+ωαρχ∙ 1,61
                                                                                                 (52) 

 

Λύνοντας ως προς την τελική θερμοκρασία προκύπτει : 

 

Ττελ =
Pτελ

Pαρχ
∙ Ταρχ ∙

1+ωαρχ∙ 1,6

1+ωτελ∙ 1,61
                                                                   (53) 

 

Από τη σχέση 53 βρίσκουμε την τελική θερμοκρασία της διεργασίας της ύγρανσης, γνωρίζοντας 

τις πιέσεις πριν και μετά την έγχυση νερού, την αρχική θερμοκρασία, την αρχική και τελική τιμή 

της απόλυτης υγρασίας η οποία ισούται με: 
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ωτελ = ωαρχ +
Δm

mα
                                                                                               (54) 

 

Σε περίπτωση που γνωρίζουμε την ποσότητα Δmπου αντιστοιχεί στην εξατμιζόμενη 

μάζα νερού, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς την θερμοκρασία στην οποία καταλήγει ο 

αέρας ως κορεσμένο μείγμα μετά την ισόχωρη ψύξη.Στην πειραματική επίλυση του πειράματος, 

που κάναμε σε αυτό το κεφάλαιο, δεν ήμασταν σε θέση να γνωρίζουμε την εξατμιζόμενη 

ποσότητα νερού έτσι ώστε να υπολογίσουμε την τελική θερμοκρασία μέσω της πτώσης της 

πίεσης, με τον παραπάνω τρόπο. Για αυτό, βασιστήκαμε στην ένδειξη του οργάνου της τελικής 

θερμοκρασίας και υπολογίσαμε την εξατμιζόμενη ποσότητα νερού. 

Ενδεικτικά, σε περίπτωση που γνωρίζαμε για παράδειγμα ότι η εξατμιζόμενη ποσότητα 

νερού ήταν ίση με την μισή μάζα του νερού που προσθέσαμε, δηλαδή ίσχυε ότι Δm =
1

2
∙ mν =

0,0005 kg , τότε η τελική τιμή της θερμοκρασίας θα υπολογιζόταν, σύμφωνα με τη σχέση 53, 

ίση με Ττελ = 170,82 Κ = -102,18 ℃, στην ανώτατη δυνατή πάντα θέση του εμβόλου. Μια τέτοια 

θερμοκρασία σίγουρα δεν θα ήταν εφικτό να δειχθεί από τα μετρητικά μας όργανα, εφόσον τα 

τοιχώματα της διάταξής μας δεν είναι αδιαβατικά. Επίσης, το πιο πιθανό σενάριο θα ήταν να 

είχε επέλθει κορεσμός με την εξάτμιση μιας πολύ μικρότερης ποσότητας νερού, με αποτέλεσμα 

η τελική θερμοκρασία να σταθεροποιούνταν σε μία τιμή άνω των μηδέν βαθμών κελσίου. 
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6.0  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

Για την απλοποίηση των υπολογισμών, θεωρούμε τον θάλαμο της πειραματικής διάταξης 

ως έναν κυλινδρικό αγωγό μεταβλητού μήκους, το οποίο μήκος σε κάθε πειραματική μέτρηση 

εξαρτάται από την απόσταση του εμβόλου από τον πυθμένα της συσκευής. Στον πυθμένα της 

συσκευής, είναι τοποθετημένη ειδική λαστιχένια φλάντζα, η οποία εκτός από το ρόλο της 

στεγανοποίησης της όλης κατασκευής, παίζει και το ρόλο του μονωτή. Επίσης στο πάνω τμήμα 

της κατασκευής, το έμβολο είναι κατασκευασμένο από τεφλόν  το οποίο για ακόμη μια φορά 

λειτουργεί ως μονωτής. Άρα λοιπόν θα υπολογίσουμε τις θερμικές απώλειες μόνο απ’ τα 

πλευρικά τοιχώματα της πειραματικής διάταξης (κυλινδρικός αγωγός). 

Ο αγωγός έχει εσωτερική διάμετρο dεσ = 5cm και εξωτερική dεξ = 7cm. H θερμοκρασία 

στην εξωτερική επιφάνεια είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος , όπου πραγματοποιήθηκαν 

τα πειράματα και είναι ίση με 18 oC. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αγωγού είναι 

διαφορετική για κάθε πείραμα και εξαρτάται από την εκτόνωση. Οι εσωτερικές θερμοκρασίες 

για κάθε πείραμα φαίνονται στον Πίνακα 2 και αντιστοιχούν στη θεωρητική επίλυση.  

Αν θεωρήσουμε x το μήκος του αγωγού, τότε αυτό θα κυμαίνεται από 0 έως 25 cm. Ο 

συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του χάλυβα είναι λ = 58,11 W/mK . 
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Ο νόμος Fourier για κυλινδρικό αγωγό δίνει: 

 

q =  −λ ∙ A ∙
dT

dr
↔ q =

2 ∙ λ ∙ π ∙ x ∙ (Τεσ − Τεξ)

ln
dεξ

dεσ

 

 

όπου q είναι η θερμική ισχύς, Α είναι το εμβαδόν της επιφάνειας και Τεσ και Τεξ η 

θερμοκρασία εσωτερικά και εξωτερικά του αγωγού αντίστοιχα. Διαιρώντας με το μήκος x (m) 

προκύπτουν οι απώλειες ανά μονάδα μήκους του αγωγού, οπότε προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 

 

 

 

Πίνακας 11 : Θερμικές απώλειες για κάθε δυνατή θέση του εμβόλου 
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7.0  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 

Προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα : 

 

• Η πειραματική συσκευή λειτούργησε ικανοποιητικά εφόσον δεν υπήρχαν 

απώλειες πίεσης. Ωστόσο, η συνολική πτώση της θερμοκρασίας δεν ξεπέρασε τον 

ένα βαθμό στις περισσότερες δοκιμές. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι τα 

πλευρικά εσωτερικά τοιχώματα δεν είναι αδιαβατικά και προκάλεσαν απώλειες 

θερμότητας, με αποτέλεσμα να προσδίδουν αμέσως θερμότητα στον υγρό αέρα. 

 

• Η θεωρητική επίλυση του προβλήματος για αδιαβατικές και ισεντροπικές 

διεργασίες οδήγησε σε τεράστια πτώση θερμοκρασίας υπό το μηδέν, με 

αποτέλεσμα την μετατροπή του ατμού του υγρού αέρα σε πάγο,  δημιουργώντας 

μη ευνοϊκές συνθήκες για την ύπαρξη ενός κλειστού θερμοδυναμικού κύκλου σε 

τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Με βάση τα αποτελέσματα της θεωρητικής 

επίλυσης, καθίσταται αναγκαία η περεταίρω μελέτη της συμπεριφοράς του υγρού 

αέρα σε θερμοκρασίες πολύ χαμηλότερες των 0℃.  
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Προτείνονται οι παρακάτω δυνατές βελτιώσεις της πειραματικής διάταξης : 

 

• Κατάλληλο μονωτικό υλικό, χαμηλού συντελεστή θερμικής 

αγωγιμότητας, με το οποίο θα γίνει επικάλυψη του εσωτερικού και 

εξωτερικού τοιχώματος της πειραματικής διάταξης. Η πρόταση αυτή 

αποσκοπεί στην αύξηση της αδιαβατικότητας των τοιχωμάτων, στην 

μείωση των θερμικών απωλειών και στη διατήρηση της τελικής 

θερμοκρασίας του υγρού αέρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεγαλύτερη 

πτώση της θερμοκρασίας εντός του θαλάμου. 

• Χρησιμοποίηση ακριβέστερων και πιο ευαίσθητων αισθητηρίων 

θερμοκρασίας σε πιο κεντρικές θέσεις εντός του θαλάμου, έτσι ώστε να 

έρχονται σε άμεση επαφή με την ποσότητα υγρού αέρα που βρίσκεται στο 

κέντρο του θαλάμου εκτόνωσης. 

• Εύρεση ενός τρόπου εποπτείας και μέτρησης της εξατμιζόμενης 

ποσότητας νερού η οποία θα διοχετεύεται σε έναν ξεχωριστό χώρο 

απόσταξης νερού, έτσι ώστε να μην μπορεί ο εξατμιζόμενος υδρατμός να 

υγροποιηθεί ξανά λόγω της πτώσης της θερμοκρασίας εντός του θαλάμου. 

• Πρόταση εκτενέστερης διπλωματικής ή διδακτορικής μελέτης για τη 

συμπεριφορά υγρού αέρα σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν, καθώς επίσης 

και για τα ροϊκά φαινόμενα που προκαλούν δίνες και αναταράξεις του 

υγρού αέρα κατά τη διεργασία της εκτόνωσης. 
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