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Βαιμονόμηςη πυκνόμετρου. 
 

Υποκζςτε ότι εργάηεςτε ςε εργοςτάςιο, που καταςκευάηει όργανα μετριςεων. 
Το τμιμα που ανικετε ζχει τθν ευκφνθ τθσ βακμονόμθςθσ πυκνόμετρων, αραιόμετρων, 
αλκοολομζτρων κλπ. Ζχετε ζνα απλό όργανο με μια ιςομικθ κλίμακα ςε cm και κζλετε να το 
μετατρζψετε ςε πυκνόμετρο. Τα όρια τθσ κλίμακασ κα ςασ επιτρζψουν να αντιςτοιχιςετε 
πυκνότθτεσ με ελάχιςτθ τιμι περίπου 0,9g/cm3 και μζγιςτθ περίπου 1,2g/cm3. Για τθ 
βακμονόμθςθ του κα μετριςετε το πόςο βυκίηεται θ κλίμακα του, ςε κακζνα από πζντε (5) 
υγρά γνωςτισ πυκνότθτασ, που ςασ ζχουν διακζςει μαηί με ζνα άγνωςτθσ. (Προςοχθ! Το όργανο 

είναι ευαίςιητο και χρειάζεται λεπτοφσ χειριςμοφσ) 

Αρχικά κα υπολογίςετε τθν πυκνότθτα του άγνωςτου υγροφ με κλαςικι μζκοδο. 

Αφοφ ολοκλθρϊςετε τισ μετριςεισ κα καταςκευάςετε διάγραμμα αντιςτοίχθςθσ των 
μετριςεων ςασ με τισ γνωςτζσ πυκνότθτεσ. Με τθ βοικεια αυτοφ του διαγράμματοσ κα 
υπολογίςετε ξανά τθν πυκνότθτα του άγνωςτου υγροφ. 

Θεωρητικέσ επιςημάνςεισ. 

 Το ‘πυκνόμετρο’ του ςχιματοσ ζχει μάηα m και ο 
ςωλινασ ζχει εμβαδό διατομισ S. Όταν βυκίηεται ςε 
κάποιο υγρό ιςορροπεί ςτθ κζςθ που θ άνωςθ Α, που 
δζχεται από το υγρό, ζχει ίδιο μζτρο με το βάροσ του Β. 

Αρχικά βυκίηεται ςε υγρό πυκνότθτασ ρo και ιςορροπεί 
ςε τζτοια κζςθ, ϊςτε ο ςωλινασ να ζχει βυκιςτεί κατά 
ho, ενϊ ο ςυνολικόσ όγκοσ του βυκιςμζνου τμιματοσ 
είναι Vo.  

 

Κατόπιν βυκίηεται ςε υγρό πυκνότθτασ ρ και ιςορροπεί ςε τζτοια κζςθ, ϊςτε ο ςωλινασ να 
βυκιςτεί επί πλζον κατά h, ενϊ ο ςυνολικόσ όγκοσ του βυκιςμζνου τμιματοσ είναι V=Vo+S h.  

 

      

Η τελευταία ςχζςθ δείχνει ότι θ ςυνάρτθςθ h(1/ρ) είναι πρϊτου βαιμοφ, δθλαδι οι 
μεταβολζσ του φψουσ που βυκίηεται, είναι ανάλογεσ με το αντίςτροφο τθσ πυκνότθτασ. 

Υλικά. 
Στο εργαςτθριακό ςασ τραπζηι και ςτο χϊρο του εργαςτθρίου υπάρχουν: 

 Αρικμθμζνο, χειροποίθτο ‘πυκνόμετρο’, με ενςωματωμζνθ κλίμακα ςε cm. 

 Βάςθ δοκιμαςτικϊν ςωλινων. 

 Πζντε (5) μεγάλοι δοκιμαςτικοί ςωλινεσ, που περιζχουν υγρά, γνωςτισ πυκνότθτασ. 

 Πλαςτικό δοχείο με υγρό άγνωςτθσ πυκνότθτασ. 

 Ογκομετρικι φιάλθ των 100ml. 

 Κενόσ δοκιμαςτικόσ ςωλινασ. 

 Πλαςτικό καπάκι. 

 Ηλεκτρονικόσ ηυγόσ (ςτο χϊρο του εργαςτθρίου). 
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Φφλλο εργαςίασ. 

Σθμειϊςτε τον αρικμό του ‘πυκνόμετρου’:___________ 

Δραςτηριότητεσ. 

1. Υπολογίςτε τθν πυκνότθτα του άγνωςτου υγροφ ςε g/cm3. 
Χρθςιμοποιείςτε: ποςότθτα από το υγρό, τθν ογκομετρικι φιάλθ και το ηυγό του εργαςτθρίου. 
Σθμειϊςτε τισ μετριςεισ και τουσ υπολογιςμοφσ ςασ. 

 

 

ρ=                 g/cm3 

2. Τοποκετείςτε το 'πυκνόμετρο' ςτο υγρό του δοκιμαςτικοφ ςωλινα Α. Χρθςιμοποιείςτε 
και το πλαςτικό καπάκι, ϊςτε το 'πυκνόμετρο' να μθν ακουμπά ςτα τοιχϊματα του ςωλινα.  
Σθμειϊςτε ςτον παρακάτω πίνακα, το φψοσ που βυκίςτθκε. Αφαιρϊντασ το 'πυκνόμετρο' 
αφιςτε το 3-4sec να ςτραγγίξει, πριν το βυκίςετε ςτο επόμενο υγρό. Συνεχίςτε με τα 
υπόλοιπα υγρά, από το Β μζχρι το Ε, και ςυμπλθρϊςτε τθν 4η ςτιλθ του πίνακα.  

1 2 3 4 5 6 

Διάλυμα Πυκνότητα ρ 
(g/cm3) 

1/ρ        
(cm3/g) 

Φψοσ h1     
(cm) 

Φψοσ h2     
(cm) 

Μέςο φψοσ h 
(cm) 

Α  
(μωβ) 

0,930 1,08 
   

Β 
(γαλάηιο) 

0,975 1,03 
   

Γ 
(κίτρινο) 

1,025 0,98 
   

Δ 
(πορτοκαλί) 

1,085 0,92 
   

Ε 
(κόκκινο) 

1,155 0,87 
   

3. Επαναλάβετε τθ διαδικαςία ξεκινϊντασ από το υγρό Ε μζχρι το Α και ςυμπλθρϊςτε 
τθν 5η ςτιλθ του πίνακα. 
4. Υπολογίςτε το μζςο φψοσ για κάκε διάλυμα και ςυμπλθρϊςτε τθν 6η  ςτιλθ. 
5. Στο  τετραγωνιςμζνο χαρτί καταςκευάςτε το διάγραμμα του μζςου φψουσ ςε ςχζςθ με 
το αντίςτροφο τθσ πυκνότθτασ h=h(1/ρ). Επιλζξτε κατάλλθλα τουσ άξονεσ, ϊςτε να 
απεικονίςετε τα πειραματικά ςθμεία με ακρίβεια. 
6. Με βάςθ τθν κλίμακα του ‘πυκνόμετρου’ ςασ, ποιεσ είναι οι ακραίεσ τιμζσ που κα 
μετρά; Σθμειϊςτε τουσ υπολογιςμοφσ ςασ 

 

 

 Ελάχιςτθ: ρmin=                   g/cm3  Μζγιςτθ: ρmax=                   g/cm3 

7. Κάτω από τθν κλίμακα που ςασ δίνεται ςθμειϊςτε ανά 
0,05g/cm3 τισ πυκνότθτεσ, αρχίηοντασ από 0,90g/cm3, ϊςτε να 
αντικαταςτακεί θ κλίμακα μικουσ με τθν κλίμακα πυκνοτιτων. 
(Σθμειϊςτε όπωσ ςτο διπλανό υπόδειγμα) 
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                        1,05                 1,10 
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8. Τοποκετείςτε ποςότθτα από το άγνωςτο υγρό ςτον κενό δοκιμαςτικό ςωλινα. 
Χρθςιμοποιϊντασ το ‘πυκνόμετρο’ και το διάγραμμα που ζχετε καταςκευάςει υπολογίςτε 
ξανά τθν πυκνότθτα του άγνωςτου υγροφ.  

 

 

 

   ρ=                g/cm3 

9. Υπολογίςτε το % ςφάλμα τθσ μζτρθςθσ τθσ πυκνότθτασ με το 'πυκνόμετρο', ςε ςχζςθ 
με τθν πυκνότθτα που υπολογίςατε ςτθν 1θ  δραςτθριότθτα. 

 

ς%=                 % 

10. Υπολογίςτε τθν Άνωςθ που δζχεται το πυκνόμετρο, όταν τοποκετείται ςτο υγρό με τθν 
άγνωςτθ πυκνότθτα. Χρθςιμοποιείςτε τα υλικά που διακζτετε. (g=10 m/s2) 

 

 

   Α=                        Ν 

11. Όταν τοποκετείται ςτο υγρό τθσ μζγιςτθσ πυκνότθτασ, δζχεται Άνωςθ: 

 μεγαλφτερθ,  μικρότερθ  ι  ίςθ 

με αυτιν που υπολογίςατε ςτθν προθγοφμενθ δραςτθριότθτα. 

12. Θζλετε να βοθκιςετε τουσ χριςτεσ του οργάνου, ϊςτε να μποροφν να μετριςουν τισ 
πυκνότθτεσ υγρϊν, που είναι λίγο (± 0,2g/cm3) μεγαλφτερεσ ι μικρότερεσ από το πάνω και το 
κάτω όριο τθσ κλίμακασ του, αντίςτοιχα. Γνωρίηετε ότι κατά τθν ανάμειξθ τζτοιων 
διαλυμάτων, θ ςυςτολι του όγκου είναι αμελθτζα, για τα όρια των μετριςεων ςασ. 

Ζςτω Α το υγρό με τθ μεγάλθ πυκνότθτα και Β με τθ μικρι. 

Ο 1οσ  ςυνεργάτθσ ςασ προτείνει: Και το Α και το Β να αραιϊνονται με όγκο αποςταγμζνου 
νεροφ, ίςο με τον όγκο τουσ. Η πυκνότθτα που κα μετρθκεί κα είναι ο μζςοσ όροσ τθσ 
πυκνότθτασ του άγνωςτου υγροφ και τθσ πυκνότθτασ του αποςταγμζνου νεροφ (1 g/cm3). 

Ο 2οσ ςυνεργάτθσ ςασ, ςυμφωνεί με τον 1ο για το Α υγρό, αλλά για το Β προτείνει να 
αραιϊνεται με ίςο όγκο υγροφ, γνωςτισ, μικρότερθσ πυκνότθτασ. 

Ο 3οσ ςυνεργάτθσ προτείνει και το Α και το Β να αραιϊνονται με ίςο όγκο από το υγρό , 
γνωςτισ, μικρότερθσ πυκνότθτασ. 

 Συμφωνείτε με τθν πρόταςθ κάποιου ςυνεργάτθ ςασ;  

 Του 1ου   Του 2ου  Του 3ου  

 Διαφωνείτε και με τουσ 3 και προτείνετε: 

 

 

 

 

 

 


