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Υπόθεζη 
 

Έξεπλα πάλσ ζην λόκν ηεο ηζόζεξκεο κεηαβνιήο (Boyle). 

 

Η πίεζη(P) οριζμένης ποζόηηηας ιδανικού αερίοσ είναι 

ανηιζηρόθως ανάλογη µε ηον όγκο(V) ηοσ αερίοσ αν η θεοκραζία(T)  

είναι ζηαθερή.   

 

PxV=ζηαζεξό γηα 

Τ= ζηαζεξό. 

 

 

Πειπαµαηική ∆ιάηαξη 

 
 Γηα ην πείξαµα ρξεηαζηήθακε:  

 ςεθηαθό ζεξµόµεηξν  

 µεηαιιηθό θύιηλδξν µε ρεηξνιαβή από πάλσ  

 µαλόµεηξν,  

 θαιώδην  

 ράξαθα.   

 

Αξρηθά ζπλδέζακε ην ράξαθα πάλσ ζην κεηαιιηθό θύιηλδξν ώζηε λα έρνπκε 

θιίκαθα γηα ηνλ όγθν. 

Έπεηηα ζπλδέζαµε ην µαλνµέηξν µε ηνλ θπιηλδξηθό δνρείν. 

  Τέινο ζπλδέζαµε ην ζεξµόµεηξν ζηνλ µεηαιιηθό θύιηλδξν.   

 

 

 

Διαδικαζία 

   

Αθνύ ζπλαξµνινγήζαµε ην δνρείν θαη όια ηα εξγαιεία, ξπζµίζαµε ηηο ζηξόθηγγεο 

έηζη ώζηε λα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ηνπ αέξα ζηνλ ζάιαµν.   

Έπεηηα αλεβάζαµε ην ζηέιερνο µέρξη ηνλ όγθν 300 ml  

Μεηά ξπζκίζακε ηηο ζηξόθηγγεο ώζηε λα µελ εηζέξρεηαη αέξαο ζην δνρείν αιιά λα 

επηθνηλσλεί µε ην µαλόµεηξν.  

Σηε ζπλέρεηα πηέδαµε ηελ ρεηξνιαβή θαη γηα θάζε 20 ml ειάηησζεο 

ηνπ όγθνπ ζεµεηώλαµε ηε έλδεημε ηνπ µαλνµέηξνπ(bar), ε ηειεπηαία κέηξεζε ήηαλ 

ζηα 160 ml. 

 

 



Οη παξαηεξήζεηο καο θαίλνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 
 

 

 

Οι μεηπήζειρ μαρ ζε διάγπαμμα P-V 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο : 

 Τα ζεκεία δεκηνπξγνύλ θακπύιε , πνπ ζε δηάγξακκα P-V ζπκβνιίδεη 

ηζόζεξκε κεηαβνιή 

 Κάπνηα ζεκεία απνθιίλνπλ ιόγσ ησλ ηερληθώο αλαπόθεπθησλ ιαζώλ θαζώο 

θαη εμαηηίαο αλαθξηβεηώλ ησλ εξγαιείσλ θαη κε πιήξσο ειεγρόκελσλ 

ζπλζεθώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 



Οι μεηπήζειρ μαρ ζε διάγπαμμα  P- 1/V 

 

 
 

 

 

 

 

 

Παξαηεξήζεηο: 

 Τα ζεκεία δεκηνπξγνύλ κηα επζεία ε νπνία δεκηνπξγεί κε ηνλ άμνλα ρ’ρ γσλία 

ζηαζεξή 

 Κάπνηα ζεκεία απνθιίλνπλ ιόγσ ησλ ηερληθώο αλαπόθεπθησλ ιαζώλ θαζώο 

θαη εμαηηίαο αλαθξηβεηώλ ησλ εξγαιείσλ θαη κε πιήξσο ειεγρόκελσλ 

ζπλζεθώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 

 

 

 

 

► Από ηελ θιίζε ηνπ δηαγξάκκαηνο P-1/V, ζηνλ λόκν ηνπ Boyle καο δίλεηαη ην  

n*R*T θαη έπεηηα από δηαίξεζε κε ην R καο δίλεηαη ν αξηζκόο ησλ moles (n) ν νπνίνο 

γηα θάζε κέηξεζε είλαη (ζρεδόλ) ζηαζεξόο (~ 0,0142 moles)  

 

 

 

 



Πποβλήμαηα καηά ηην διεξαγωγή όληρ ηηρ διαδικαζίαρ 
 

 

1. Πξνζσπηθά ε δηθή καο νκάδα αληηκεηώπηζε πνιιαπιά πξνβιήκαηα κε ηα 

εξγαιεία θαη είρε ηεξάζηηα απώιεηα ρξόλνπ θαη αδπλακία θαηαλόεζεο ηεο 

αθξηβνύο δηαδηθαζίαο 

2. Γπζθνιία κέηξεζεο όγθνπ ιόγσ αλαθξηβνύο εξγαιείνπ 

3. Τα εξγαιεία απαηηνύζαλ κπτθή δύλακε θαη ππήξρε πεξίπησζε εγθαύκαηνο κε 

ην βξαζκέλν λεξό νπόηε ε δηαδηθαζία θαζπζηεξνύζε αθόκε παξαπάλσ 

4.  Γπζθνιία ζηε επαλαξύζκηζε ησλ ζηξνθίγγσλ, ιόγσ έιιεηςεο νδεγηώλ από 

ηελ αξρή, εθόζνλ όια ήηαλ πξνεηνηκαζκέλα 

5. Αδπλακία δηαηήξεζεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο 

 

 

 

Πποηάζειρ για βεληίωζη 

 

 
1. Αγνξά λέσλ εξγαιείσλ γηα κεγαιύηεξε αθξίβεηα. 

2. Σπρλόηεξε επίζθεςε ηνπ εξγαζηεξίνπ γηα κεγαιύηεξε εμνηθείσζε 

3. Αθηέξσζε αθόκε κηαο δηδαθηηθήο ώξαο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε πιήξεο 

θαηαλόεζε νιόθιεξεο ηεο δηαδηθαζίαο 
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