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ΣΚΟΠΟΣ 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 
διάταξη και 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.  
 
Απώτερος σκοπός αυτής της εργασίας είναι η 
μελέτη για το αν είναι δυνατή η δημιουργία 
ενός κλειστού θερμοδυναμικού κύκλου  που 
να μπορεί να αποδίδει έργο, 
εκμεταλλευόμενος τις ιδιότητες του υγρού 
αέρα σε χαμηλές πιέσεις  και θερμοκρασίες. 
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Τομέας Ενέργειας Αεροναυτικής 

και Περιβάλλοντος 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

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. 
 


