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ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BOYLE

  

1. Υπόθεση:  

Η πίεση ορισµένης ποσότητας αερίου του οποίου η θερµοκρασία παραµένει 

σταθερή είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τον όγκο του

 

( P: η πίεση του αέρα στο εσωτερικό κλειστού

 

2. Πειραµατική διάταξη:     

µανόµετρο, µεταλλικό κυλινδρικό δοχείο, πλαστικό κυλινδρικό δοχείο, χάρακας, 

ψηφιακό πολύµετρο 

 

 
  

 

 

PV=

Τέλος, 

συνδέουµε στο 

πίσω µέρος του 

µεταλλικού 

κυλίνδρου τον 

χάρακα που 

είναι η κλίµακα 

όγκου. 
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ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BOYLE 

 

 

Η πίεση ορισµένης ποσότητας αερίου του οποίου η θερµοκρασία παραµένει 

σταθερή είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τον όγκο του

 

η πίεση του αέρα στο εσωτερικό κλειστού δοχείου, V: ο όγκος που καταλαµβάνει το αέριο )

Εργαλεία Πειράµατος 

µεταλλικό κυλινδρικό δοχείο, πλαστικό κυλινδρικό δοχείο, χάρακας, 

           

ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ

ΕΙΡΗΝΗ 

ΤΜΗΜΑ Β2Α 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 

ΚΟΣ Α. ΚΑΤΕΡΗΣ

PV=σταθερό για Τ=σταθερό 

Τοποθετούµε στο ψηφιακό 

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 κοντά σ

άλλο άκρο του καλωδίου τοποθετε

στον µεταλλικό κύλινδρο.

Συνδέουµε το άκρο του σωλήνα 

µανοµέτρου, µε το

και από πάνω συνδέουµε τον άλλο

σωλήνα που υπάρχει ελεύθερος. 

Τοποθετούµε τον µεταλλικό κύλινδρο 

µέσα σ

καλώδιο να περάσει και αυτό µέσα από 

την εγκοπή του µεταλλικού δοχείο για 

να µην καταστραφεί.

Η πίεση ορισµένης ποσότητας αερίου του οποίου η θερµοκρασία παραµένει 

σταθερή είναι αντιστρόφως ανάλογη µε τον όγκο του 

ο όγκος που καταλαµβάνει το αέριο ) 

µεταλλικό κυλινδρικό δοχείο, πλαστικό κυλινδρικό δοχείο, χάρακας, 

      

ΑΓΓΕΛΙ∆ΑΚΗ ΝΕΦΕΛΗ-

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 

ΚΟΣ Α. ΚΑΤΕΡΗΣ 

Τοποθετούµε 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 κοντά στην οθόνη. Το 

άλλο άκρο του καλωδίου τοποθετείται 

στον µεταλλικό κύλινδρο. 

Συνδέουµε το άκρο του σωλήνα του 

µανοµέτρου, µε το κυλινδρικό δοχείο 

και από πάνω συνδέουµε τον άλλο 

σωλήνα που υπάρχει ελεύθερος. 

Τοποθετούµε τον µεταλλικό κύλινδρο 

µέσα στον πλαστικό, προσέχοντας το 

καλώδιο να περάσει και αυτό µέσα από 

την εγκοπή του µεταλλικού δοχείο για 

να µην καταστραφεί. 
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3.Πειραµατική διαδικασία: 

 

Αρχικά, ρυθµίσαµε τις στρόφιγγες µε τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος αέρα στον 

θάλαµο. 

υπάρχει στον µεταλλικό κύλινδρο και τραβήξαµε 

στέλεχος µέχρι τον όγκο 300 

σύγκριση µε την κλίµακα από πίσω σε ποιον όγκο έχει φτάσει

έτσι ώστε να µην εισέρχεται αέρας στον θ

επικοινωνεί µόνο µε το µανόµετρο. Πιέσαµε τη χειρολαβή και κατεβαίνοντας κάθε 20 

σηµειώναµε την ένδειξη του µανοµέτρου. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε όταν φτάσαµε στα 

160 ml. Επαναφέραµε στην αρχική θέση και πιέσαµε τη χειρολαβή

4. Μετρήσεις: 

P ( bar) Ptot ( Pa) V ( ml)

0,82 183254 110 

0,82 183254 106 

0,82 183254 100 

0,82 183254 100 

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

 

 

5. Επεξεργασία µετρήσεων:
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στρόφιγγες µε τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος αέρα στον 

Πιέσαµε προς τα κάτω τον µοχλό απελευθέρωσης που 

υπάρχει στον µεταλλικό κύλινδρο και τραβήξαµε προς τα πάνω το στέλεχος. Ανεβάσαµε το 

 ml ( το στέλεχος έχει µια κόκκινη χαραγή που 

σύγκριση µε την κλίµακα από πίσω σε ποιον όγκο έχει φτάσει ). Κατόπιν, γυρίσαµε 

έτσι ώστε να µην εισέρχεται αέρας στον θάλαµο, 

επικοινωνεί µόνο µε το µανόµετρο. Πιέσαµε τη χειρολαβή και κατεβαίνοντας κάθε 20 

σηµειώναµε την ένδειξη του µανοµέτρου. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε όταν φτάσαµε στα 

Επαναφέραµε στην αρχική θέση και πιέσαµε τη χειρολαβή αλλάζοντας τον όγκο.

 

V ( ml) V ( m3 ) T ( OC ) T ( K ) PV/T 

 0,00011  319 0,063191 

 0,000106  314 0,061863 

 0,0001  308 0,059498 

 0,0001  303 0,06048 

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

5. Επεξεργασία µετρήσεων: 

στρόφιγγες µε τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος αέρα στον 

τα κάτω τον µοχλό απελευθέρωσης που 

λεχος. Ανεβάσαµε το 

( το στέλεχος έχει µια κόκκινη χαραγή που µας δείχνει σε 

, γυρίσαµε τις στρόφιγγες 

αλλά αυτός να 

επικοινωνεί µόνο µε το µανόµετρο. Πιέσαµε τη χειρολαβή και κατεβαίνοντας κάθε 20 ml 

σηµειώναµε την ένδειξη του µανοµέτρου. Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε όταν φτάσαµε στα 

αλλάζοντας τον όγκο. 

nR n 

0,063191 0,007601 

0,061863 0,007441 

0,059498 0,007156 

0,06048 0,007274 
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Αρχικά συµπληρώσαµε την πρώτη, την τρίτη και την έκτη στήλη του παραπάνω πίνακα µε 

βάση τις µετρήσεις που πήραµε από το πείραµα. Στη συνέχεια µε τη βοήθεια του Microsoft 

Excel, επεξεργαστήκαµε τις µετρήσεις µας και συµπληρώσαµε ολόκληρο τον παραπάνω 

πίνακα. Τέλος, στο πρόγραµµα Logger Pro µε βάση αυτές φτιάξαµε το γράφηµα P-V: 

 

 

6. Συµπεράσµατα-Συζήτηση: 

 

Μέσω αυτής της πειραµατικής διαδικασίας επαληθεύσαµε τον Νόµο του Boyle. Εποµένως, 

ισχύει ότι για Τ=σταθερό το γινόµενο της πίεσης επί του όγκου παραµένει σταθερό, 

PV=σταθερό. Στην παραπάνω γραφική παράσταση, η πίεση είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

όγκου, οπότε για δύο διαφορετικές τιµές του όγκου και της πίεσης υπό σταθερή θερµοκρασία 

θα ισχύει η σχέση: P1V1=P2V2. Το γεγονός ότι η γραφική παράσταση δεν τέµνει τους άξονες 

οφείλεται σε τυχόν σφάλµατα κατά τη διάρκεια του πειράµατος. 
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