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I. ΤΠΟΘΕΗ 

 

Σηε ζεξκνδπλακηθή ν Νόκνο ηνπ Boyle είλαη έλαο από ηνπο ηξεηο λόκνπο ησλ αεξίσλ. 

Ο Νόκνο ηνπ Boyle, γλσζηόο θαη ζαλ λόκνο Boyle-Mariotte, πήξε ην όλνκά ηνπ 

αξρηθά από ηνλ Ιξιαλδό θπζηθό θηιόζνθν Robert Boyle (1627-1691), πνπ πξώηνο 

ηνλ δηαηύπσζε θαη δεκνζίεπζε ην 1662. Τνλ ίδην λόκν δηαηύπσζε 14 ρξόληα 

αξγόηεξα θαη ν Γάιινο θπζηθόο Edme Mariotte (1620–1684). Εμ νπ θαη ε δηπιή 

νλνκαζία. Σύκθσλα κε ην λόκν: 

Ο όγκορ ενόρ αεπίος είναι ανηιζηπόθωρ ανάλογορ ηηρ πίεζηρ αςηού, ζε 

ζηαθεπή θεπμοκπαζία. 

Γηα ηηο κεηαβνιέο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο, αλ P1 ε αξρηθή πίεζε ηνπ αεξίνπ, V1 ν 

αξρηθόο όγθνο ηνπ θαη T ε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία ηνπ θαη πξνθιεζεί κεηαβνιή ηεο 

πίεζεο θαη ηνπ όγθνπ ηνπ ζε P2 θαη V2 θαηά ηξόπν πνπ ε ζεξκνθξαζία κείλεη 

ακεηάβιεηε, ηόηε κεηαμύ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηνπ αεξίνπ ζα ηζρύεη ε 

καζεκαηηθή ζρέζε: 

                             ή                             

Τν γηλόκελν επνκέλσο  είλαη ζηαζεξό θαη ηζνύηαη κε  όπνπ  ν αξηζκόο 

ησλ γξακκνκνξίσλ ηνύ αεξίνπ θαη  ε παγθόζκηα ζηαζεξά ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ 

πνπ ζην δηεζλέο ζύζηεκα κνλάδσλ (S.I) έρεη ηηκή 

 

Απηό ζεκαίλεη πσο αλ δηπιαζηαζηεί ε πίεζε ελόο αεξίνπ ν όγθνο ηνπ ζα 

ππνδηπιαζηαζηεί θαη αληίζηξνθα, θζάλεη κόλν ε ζεξκνθξαζία ηνπ λα παξακέλεη 

ζηαζεξή.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1662
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD
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Επνκέλσο, όηαλ ε ζεξκνθξαζία αεξίνπ παξακέλεη ζηαζεξά ην γηλόκελν κηαο πίεζεο 

ηνπ αεξίνπ επί ηνπ αληίζηνηρνπ όγθνπ ηνπ είλαη πάληνηε ζηαζεξόο αξηζκόο. Η δε 

καζεκαηηθή δηαηύπσζε απηνύ είλαη: 

 

Ο λόκνο ησλ Boyle θαη Mariotte, όπσο θαη νη άιινη λόκνη ησλ αεξίσλ, ηζρύεη 

επαθξηβώο γηα ηδαληθά αέξηα. Οη λόκνη όκσο κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζαλ θαιή 

πξνζέγγηζε θαη ζε πξαγκαηηθά αέξηα. 

 
 

II. Πειπαμαηική διάηαξη 
 

 
1. Τνπνζεηνύκε ζην ςεθηαθό πνιύκεηξν ην θαιώδην. Τν έλα άθξν ηνπ θαηαιήγεη ζε 

δύν κηθξά ζηδεξάθηα δηαθνξεηηθνύ πιάηνπο, ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζην πνιύκεηξν. 

Τν άιιν άθξν ηνπ θαισδίνπ ηνπνζεηείηαη ζην κεηαιιηθό θύιηλδξν.  

2. Σπλδένπκε ην άθξν ηνπ ζσιήλα ηνπ καλνκέηξνπ, κε ην θπιηλδξηθό δνρείν θαη από 

πάλσ ζπλδένπκε ηνλ άιιν ζσιήλα πνπ ππάξρεη ειεύζεξνο. Τνπνζεηνύκε ην 

κεηαιιηθό θύιηλδξν κέζα ζην πιαζηηθό θπιηλδξηθό δνρείν, πξνζέρνληαο ην θαιώδην 

λα πεξάζεη θαη απηό κέζα από ηελ εγθνπή ηνπ κεηαιιηθνύ δνρείνπ θαη λα κελ 

θαηαζηξαθεί.  

3. Σπλδένπκε ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεηαιιηθνύ θπιίλδξνπ ηνλ ράξαθα πνπ είλαη ε 

θιίκαθα όγθνπ.  

 

Λεηηνπξγία ζπζθεπήο : 

 

 Αύμεζε όγθνπ: Γηα λα απμήζνπκε ηνλ όγθν πηέδνπκε πξνο ηα θάησ ηνλ κνριό 

απειεπζέξσζεο πνπ ππάξρεη ζηνλ κεηαιιηθό θύιηλδξν θαη ηξαβάκε πξνο ηα 

πάλσ ην ζηέιερνο. Πξώηα όκσο γπξίδνπκε ηηο ζηξόθηγγεο κε ηέηνηνλ ηξόπν, 

ώζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο αέξα ζην ζάιακν.  

 Μείσζε όγθνπ: Γηα λα κεηώζνπκε ηνλ όγθν πηέδνπκε ηε ρεηξνιαβή όζεο 

θνξέο ρξεηάδεηαη γηα λα θηάζνπκε ζηνλ επηζπκεηό όγθν. Πξώηα όκσο 

γπξίδνπκε ηηο ζηξόθηγγεο κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε 

είζνδνο αέξα ζηνλ ζάιακν.  

 Σηξόθηγγεο: Οη ζηξόθηγγεο έρνπλ ηξεηο εηζόδνπο. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ 

ηηο έρνπκε ηνπνζεηήζεη επηηξέπεηαη ή όρη λα κπεη αέξαο ζηνλ θπιηλδξηθό 

ζάιακν. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1


2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λφκειο Αθηνών 

Εργαςία Στουσ Νόμουσ Των Αερίων 

 

~ 4 ~ 
 

III. Πειπαμαηική διαδικαζία 

 
I. Αξρηθά πηέδνπκε ηηο ζηξόθηγγεο κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα επηηξέπεηαη ε 

είζνδνο αέξα ζηνλ ζάιακν.  

II. Πηέδνπκε πξνο ηα θάησ ηνλ κνριό απειεπζέξσζεο πνπ ππάξρεη ζηνλ 

κεηαιιηθό θύιηλδξν θαη ηξαβάκε πξνο ηα πάλσ ην ζηέιερνο.  

III. Αλεβάδνπκε ην ζηέιερνο κέρξη ηνλ όγθν 300ml ( ην ζηέιερνο έρεη κηα θόθθηλε 

ραξαγή πνπ καο δείρλεη ζε ζύγθξηζε κε ηελ θιίκαθα από πίζσ ζε πνηνλ όγθν 

έρεη θηάζεη).  

IV. Καηόπηλ, γπξίδνπκε ηηο ζηξόθηγγεο έηζη ώζηε λα κελ εηζέξρεηαη αέξαο ζηνλ 

ζάιακν, αιιά απηόο λα επηθνηλσλεί κόλν κε ην καλόκεηξν.  

V. Πηέδνπκε ηε ρεηξνιαβή θαη θαηεβαίλνληαο θάζε 20ml ζεκεηώλνπκε ηελ 

έλδεημε ηνπ καλνκέηξνπ. Η δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη όηαλ θηάζνπκε ζηα 

160 ml.  

VI. Επαλαθέξνπκε ζηελ αξρηθή ζέζε θαη πηέδνπκε ηε ρεηξνιαβή αιιάδνληαο ηνλ 

όγθν.  

 

 

 

 

 

IV. Μεηπήζειρ (παποςζίαζη πινάκων) 

 
1 bar 
=100000Pa 

R=8,314 
j/mol K                 

1atm=101254Pa                   

P(bar) Ptot (Pa) V(ml) V(m
3
) 1/V T(

o
C) T(K) PV/T nR n 

0,16 117254 300 0,0003 3333,333 20 293 0,120055 0,120055 0,01444 

0,19 120254 280 0,00028 3571,429 20 293 0,114918 0,114918 0,013822 

0,28 129254 260 0,00026 3846,154 20 293 0,114696 0,114696 0,013796 

0,36 137254 240 0,00024 4166,667 20 293 0,112426 0,112426 0,013523 

0,47 148254 220 0,00022 4545,455 20 293 0,111317 0,111317 0,013389 

0,57 158254 200 0,0002 5000 20 293 0,108023 0,108023 0,012993 

0,71 172254 180 0,00018 5555,556 20 293 0,105822 0,105822 0,012728 

0,93 194254 160 0,00016 6250 20 293 0,106077 0,106077 0,012759 
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V. Επεξεπγαζία μεηπήζεων 

 

 
Τν παξαπάλσ δηάγξακκα P-V είλαη βαζηζκέλν ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξάκαηνο. Η πίεζε 

είλαη νιηθή ( εκβόινπ θαη αηκνζθαηξηθή ), κεηξεκέλε ζε Pa, ελώ ν όγθνο κεηξεκέλνο 

ζε m
3
.  
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Τν παξαπάλσ δηάγξακκα P - 
1

𝑉
 είλαη βαζηζκέλν ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξάκαηνο. Η πίεζε 

είλαη νιηθή ( εκβόινπ θαη αηκνζθαηξηθή ), κεηξεκέλε ζε Pa, ελώ ν όγθνο κεηξεκέλνο 

ζε m
3
.
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VI. ςμπεπάζμαηα 

 
Σην πξώην δηάγξακκα είλαη θαλεξό όηη ζρεκαηίδεηαη κία ππεξβνιή, απνδεηθλύνληαο 

πσο νη κεηξήζεηο καο ήηαλ ζρεηηθά ζσζηέο, κελ απέρνληαο αξθεηά από ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα, αθνύ νη ηζόζεξκεο κεηαβνιέο ζρεκαηίδνπλ ππεξβνιή. 

Σην δεύηεξν δηάγξακκα παξαηεξνύκε πσο ε εθαπηνκέλε ηεο πεηξακαηηθήο θακπύιεο 

είλαη εθσ = P / 
1

V
 = P V. Έπεηηα, αλ δηαηξέζνπκε ηελ ηηκή ηεο εθαπηνκέλεο δηά R T, 

πνπ είλαη ζηαζεξό γηλόκελν, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ αξηζκό n ησλ moles ηνπ 

αεξίνπ ( από ηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε ησλ ηδαληθώλ αεξίσλ έρνπκε  )  
 

 

VII. Πποηεινόμενερ Βεληιώζειρ 

 
Με ζθνπό ηελ θαιύηεξε επίηεπμε ηνπ πεηξάκαηνο, ππάξρνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο ηηο 

νπνίεο ζα ήζεια λα παξνπζηάζσ : 

 

 Ιδηαίηεξα ρξήζηκν ζα ήηαλ νη καζεηέο λα είραλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζηε 

δηάζεζή ηνπο, θαζώο ην πείξακα ήηαλ αξθεηά πνιύπινθν θαη απαηηνύζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δηδαθηηθέο ώξεο. 

 Αληί γηα κείγκα αεξίσλ, πξνηηκόηεξν ζα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα επγελέο 

αέξην, αθνύ ηα επγελή αέξηα είλαη ό,ηη πην θνληηλό ζηα ηδαληθά αέξηα. 

 Καιύηεξνο εξγαζηεξηαθόο εμνπιηζκόο ζα είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

δηεπθόιπλζε ησλ καζεηώλ ζηελ δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο. 

 Εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην ινγηζκηθό ησλ δηαγξακκάησλ ζα ηνπο 

βνεζνύζε λα θαηαλνήζνπλ ζε βάζνο ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεώλ ηνπο. 
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 http://el.wikipedia.org/wiki/Νόμορ_ηος_Μπόιλ 
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http://el.wikipedia.org/wiki/Νόμος_του_Μπόιλ
http://blogs.sch.gr/koutenp/archives/55
http://physiclessons.blogspot.gr/2012/09/boyle.html

