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Ο Νόμος του Boyle 

Ως Νόμοι των αερίων χαρακτηρίζονται οι φυσικοί νόμοι που 

περιγράφουν τη συμπεριφορά των αερίων σύμφωνα με τη 

θερμοκρασία, τον όγκο και την πίεση των αερίων. Στους τρεις 

νόμους των αερίων υπακούουν τα ιδανικά αέρια, τα οποία είναι 

υποθετικά αέρια (δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα), αφού τα 

πραγματικά αέρια αποκλίνουν λιγότερο ή περισσότερο από τα 

χαρακτηριστικά των ιδανικών αερίων. 

Ένας από τους τρεις νόμους των αερίων είναι και ο Νόμος του Boyle. Το όνομα του προέρχεται 

από τον Robert Boyle (25 Ιανουαρίου 1627- 31 Δεκεμβρίου 1691), φυσικό, φιλόσοφο, χημικό, 

εφευρέτη και  συγγραφέα θεολογικών κειμένων του 17
ου

 αιώνα, ο οποίος δημοσίευσε τον νόμο το 

1662. 

Σύμφωνα με το νόμο αυτό, η πίεση ορισμένης ποσότητας αερίου του οποίου η θερμοκρασία 

παραμένει σταθερή, είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον όγκο του. 

Η μαθηματική διατύπωση του νόμου είναι: 

pV=σταθερό για T=σταθερό 

Πιο αναλυτικά για  τις μεταβολές πίεσης και θερμοκρασίας αν P1 η 

αρχική πίεση του αερίου, V1 ο αρχικός όγκος του και T η σταθερή 

θερμοκρασία του και προκληθεί μεταβολή της πίεσης και του 

όγκου του σε P2 και V2, τότε μεταξύ των παραπάνω στοιχείων του 

αερίου θα ισχύει η μαθηματική σχέση:  ή   

Συνεπώς το γινόμενο pV είναι σταθερό και ισούται με nRT  όπου n ο αριθμός των γραμμομορίων 

του αερίου και  R η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων (στο S.I)  που έχει τιμή R=8,314 

Joule/ mole
.
Kelvin. 
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Υπόθεση 

Η ακόλουθη πειραματική διαδικασία, βασίζεται στον νόμο του Boyle, δηλαδή στον νόμο που διέπει 

την ισόθερμη μεταβολή ιδανικού αερίου, σύμφωνα με τον οποίο: 

Η πίεση ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου του οποίου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή, 

είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον όγκο του. Δηλαδή pV=σταθερό για T=σταθερό 

Έτσι, κατά την πειραματική διαδικασία επιθυμούμε την επιβεβαίωση του, δηλαδή για τις διάφορες 

τιμές όγκου και τις αντίστοιχες τιμές πίεσης το γινόμενο pV να παραμένει σταθερό εφ’ όσον και 

όλες οι μετρήσεις θα πραγματοποιούνται στην ίδια θερμοκρασία. 

Πειραματική Διάταξη 

Οι συσκευές/ όργανα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πειραματική διαδικασία είναι τα εξής: 

1.Μεταλικός κύλινδρος (στον οποίο περιέχεται το αέριο) 

2. Πλαστικό κυλινδρικό δοχείο (που περιέχει τον κύλινδρο με το αέριο) 

3.Ψηφιακό πολύμετρο 

4.Μανόμετρο 

5.Χάρακας (για την μέτρηση του όγκου) 

6. Καλώδιο για τη σύνδεση του πολυμέτρου 

Συναρμολόγηση συσκευής για τη μελέτη του νόμου των αερίων:  

1.Tοποθετούμε στο ψηφιακό πολύμετρο το καλώδιο. Το ένα άκρο του καταλήγει σε δύο μικρά 

σιδεράκια διαφορετικού πλάτους τα οποία τοποθετούνται στο πολύμετρο. Το μεγάλο σιδεράκι είναι 

καλό να είναι πιο κοντά στην οθόνη. Το άλλο άκρο του καλωδίου τοποθετείται στο μεταλλικό 

κύλινδρο. 

2.  Συνδέουμε το άκρο του σωλήνα του μανομέτρου,  με το κυλινδρικό δοχείο και από πάνω 

συνδέουμε τον άλλο σωλήνα που υπάρχει ελεύθερος. Τοποθετούμε το μεταλλικό κύλινδρο μέσα 

στο πλαστικό κυλινδρικό δοχείο, προσέχοντας το καλώδιο να περάσει και αυτό μέσα από την 

εγκοπή του μεταλλικού δοχείου και να μην καταστραφεί.  

 

3.Συνδέουμε στο πίσω μέρος του μεταλλικού κυλίνδρου τον χάρακα που είναι η κλίμακα όγκου. 

 

Λειτουργία συσκευής: 

Αύξηση όγκου: για να αυξήσουμε τον όγκο πιέζουμε προς τα κάτω τον μοχλό απελευθέρωσης 

που υπάρχει στον μεταλλικό κύλινδροκαι τραβάμε προς τα πάνω το στέλεχος. Πρώτα όμως 

γυρίζουμε τις στρόφιγγες με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος αέρα στον θάλαμο. 

Μείωση όγκου: για να μειώσουμε τον όγκο πιέζουμε τη χειρολαβή όσες φορές χρειάζεται για 

να φτάσουνε στον επιθυμητό όγκο. Πρώτα όμως γυρίζουμε τις στρόφιγγες με τέτοιον τρόπο, ώστε 

να μην επιτρέπεται η είσοδος αέρα στον θάλαμο. 

Στρόφιγγες: οι στρόφιγγες έχουν τρεις εισόδους. Ανάλογα με τον τρόπο που τις έχουμε 

τοποθετήσει επιτρέπεται ή όχι να μπει αέρας στον κυλινδρικό θάλαμο.  
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Πειραματική Διαδικασία  

Η πειραματική διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι εκείνη που περιέγραφε το φύλλο εργασίας, 

σύμφωνα με την οποία: 

 Μετά τη συναρμολόγηση της συσκευής και πριν ξεκινήσουμε τη λήψη μετρήσεων, εισάγουμε 

νερό από τη βρύση του εργαστηρίου στον πλαστικό κυλινδρικό σωλήνα. Η θερμοκρασία του 

αερίου στον μεταλλικό κυλινδρικό σωλήνα έπρεπε να διατηρηθεί σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια 

του πειράματος για αυτό δεν κάναμε αλλαγές στο νερό 

 Ρυθμίζουμε τις στρόφιγγες με τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος αέρα στον θάλαμο. 

 Πιέζουμε προς τα κάτω τον μοχλό απελευθέρωσης που υπάρχει στον μεταλλικό κύλινδρο και 

τραβάτε προς τα πάνω το στέλεχος. 

 Ανεβάζουμε το στέλεχος μέχρι τον όγκο 300 ml (το στέλεχος έχει μια κόκκινη χαραγή που μας 

δείχνει σε σύγκριση με την κλίμακα από πίσω σε ποιόν όγκο έχει φτάσει). 

 Κατόπιν γυρίζουμε τις στρόφιγγες έτσι ώστε να μην εισέρχεται αέρας στον θάλαμο, αλλά αυτός 

να επικοινωνεί μόνο με το μανόμετρο. 

 Πιέζουμε τη χειρολαβή και κατεβαίνοντας κάθε 20 ml σημειώνουμε την ένδειξη του 

μανόμετρου. Τη διαδικασία την ολοκληρώνουμε όταν φτάσουμε στα 160 ml. Σε περίπτωση που 

η πίεση μειώνεται χωρίς να μεταβάλλουμε τον όγκο καλό θα είναι να στρίβουμε λίγο την κάτω 

στρόφιγγα ώστε να μην επικοινωνεί το μανόμετρο με τον θάλαμο και να παραμένει σταθερή η 

ένδειξή του. 

 Επαναφέρουμε στην αρχική θέση και πιέζουμε τη χειρολαβή αλλάζοντας τον όγκο. 

 Το ψηφιακό θερμόμετρο καταγράφει την θερμοκρασία την οποία πρέπει να μετατρέψουμε σε 

Kelvin και να την καταγράφουμε στην τρίτη στήλη του πίνακα 

 

Μετρήσεις 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί μετά την ολοκλήρωση του 

πειράματος: 

 

1atm=101254Pa 1 bar =100000Pa R=8,314 j/mol K         

P(bar) 

Ptot 

(Pa) V(ml) V(m
3
) 1/V T(

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

0,1 111254 260 0,00026 3846,154 20 293 0,098724 0,098724 0,01187 

0,19 120254 240 0,00024 4166,667 20 293 0,098502 0,098502 0,01185 

0,29 130254 220 0,00022 4545,455 20 293 0,097802 0,097802 0,01176 

0,39 140254 200 0,0002 5000 20 293 0,095737 0,095737 0,01152 

0,59 160254 180 0,00018 5555,556 20 293 0,09845 0,09845 0,01184 

0,79 180254 160 0,00016 6250 20 293 0,098432 0,098432 0,01184 

1 201254 140 0,00014 7142,857 20 293 0,096162 0,096162 0,01157 

1,39 240254 120 0,00012 8333,333 20 293 0,098398 0,098398 0,01184 

 

Μετρήθηκαν η πίεση P, ο όγκος V και η θερμοκρασία T, ενώ υπολογίστηκαν το πηλίκο 1/V, το 

pV/T , το γινόμενο nR και ο αριθμός των mole n. (με κατάλληλες μετατροπές μονάδων για V(από 

ml σε m
3
), P(από bar σε Pascal), T(από 

o
C σε K)). 
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Επεξεργασία Μετρήσεων- Συμπεράσματα 
 

Στο διάγραμμα 

παριστάνεται η πίεση 

P(άξονας ψ) σε 

συνάρτηση με τον 

όγκο V(άξονας χ). 

Από την 

καταστατική 

εξίσωση PV=nRT με 

την ποσότητα 

nRT=σταθερή άρα 

P= nRT/V δηλαδή  

P=a/V. Συνεπώς 

όπως φαίνεται και 

στο διάγραμμα η εξίσωση είναι της μορφής ψ=α/χ. 
 

 
 
Στο παραπάνω διάγραμμα παριστάνεται η ποσότητα 1/V(άξονας χ) σε συνάρτηση με την πίεση P 

(άξονας ψ). Από την καταστατική εξίσωση PV=nRT άρα 1/V= (1/nRT) P. Η σχέση των μεγεθών 

είναι γραμμική της μορφής ψ=αχ και η κλίση της ευθείας α=1/nRT. Εφόσον η θερμοκρασία Τ είναι 

σταθερή και R είναι η σταθερά των ιδανικών αερίων, μπορούμε από την κλίση α να υπολογίσουμε 

τον αριθμό των mole n.   

Από το διάγραμμα P σε συνάρτηση του V, που βασίζεται στις πειραματικές μετρήσεις 

συμπεραίνουμε πως η πίεση P είναι ανάλογη της ποσότητας 1/V άρα και αντιστρόφως ανάλογη του 

όγκου V, άρα επαληθεύεται ο Νόμος του Boyle. 

Παρ’ όλα αυτά, εφόσον η εξίσωση είναι της μορφής 1/V= (1/nRT)P (ψ=αχ), η ευθεία θα έπρεπε να 

περνάει από την αρχή των αξόνων, ενώ στο διάγραμμα παρατηρείται μια μικρή απόκλιση. Η 

απόκλιση αυτή οφείλεται σε συστηματικά σφάλματα αλλά και δικά μας σφάλματα κατά τη 

διαδικασία του πειράματος όπως η μεταβαλλόμενη ποσότητα του αερίου αφού το όργανο 

(μεταλλικός κύλινδρος) δεν ήταν ιδανικό, τα λάθη κατά την χρήση των οργάνων μέτρησης (όπως η 

λανθασμένη ανάγνωση των μετρήσεων) και οι παράγοντες του περιβάλλοντος (θερμοκρασία) που 

θεωρήθηκαν σταθεροί ενώ δεν ήταν. 
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