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INVESTIGACIÓN STEMbach 

 

 

COORDINADOR STEMBACH DA ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA: 

NOME: Pedro Cuesta Morales 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: pcuesta@uvigo.es TELÉFONO: 988 387 018 

PROFESORADO INVOLUCRADO: 

NOME: María José Lado Touriño 

ENDEREZO ELECTRÓNICO: mrpepa@uvigo.es TELÉFONO: 988 387 012 

 

NOME: Xosé Antón Vila Sobrino 

MAIL: anton@uvigo.es TELÉFONO: 988 387 011 

Nº de estudantes participantes (MÁX.4): 1-4 

 
TÍTULO DO PROXECTO: 

Comprobación da lei de Gay-Lussac 
 

RESUMO: 

A medida que aumentamos a temperatura dun gas, as súas moléculas 
móvense máis rapidamente, o que provoca un aumento da presión que este exerce 
sobre as paredes do recipiente. A lei de Gay-Lussac di que ese cociente entre 

presión e temperatura mantense constante. Estritamente, esa lei é válida para gases 
ideais, para gases reais cúmprese só de xeito aproximado. Mediante medidas de 
variación de presión e temperatura, obtidas co emprego de sensores conectados a 

unha placa Arduino, tratarse de comprobar de xeito experimental a Lei de Gay- 
Lussac. 

 

OBXECTIVO: 

Deseñar un recipiente para conter un gas, e que permita introducir dentro 
un sensor de presión e outro de temperatura, conectados a unha placa Arduino. 

Poderíanse realizar dous experimentos, un facendo variacións de presión e medindo 
a temperatura (recipiente tipo xiringa, por exemplo) e outro facendo variacións de 

temperatura e medindo a presión (mergullando en xeo e/ou quentando cun 
secador). Rexistraríanse os valores tomados, e logo faríase unha análise dos mesmos, 
empregando por exemplo R ou Matlab. Trataríase de ver se os valores se axustan a 

unha recta, e en que zonas se desvían máis. 
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ANEXO II. FORMULARIO PARA A PROPOSTA DE PROXECTOS DE 

INVESTIGACIÓN STEMbach 

PLAN DE TRABALLO: 

ETAPA 1: 

Estudo e selección dos experimentos que se deben realizar. 

Estudo e selección do material necesario. 

ETAPA 2: 

Deseño dos experimentos 

ETAPA 3: 

Construción do conxunto sensor temperatura + placa Arduino. 

Construción do conxunto sensor presión + placa Arduino 

ETAPA 4: 

Obtención de medidas experimentais. 

ETAPA 5: 

Análise de medidas. 

ETAPA 6: 

Obtención e análise de resultados. 

ETAPA 8: 

Extracción de conclusións. 

ETAPA 9: 

Redacción da memoria. 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 

Reunións na ESEI co profesorado implicado. 

Adquisición de coñecementos en linguaxes de programación. 
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