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Γωπή Κωνσταντίνα-Φωτεινή  

Σάξη:B2α 
ΟΗ ΝΟΜΟΗ ΣΩΝ ΑΔΡΗΩΝ 

Ησόθεπμη Μεταβολή 
  

 

1.ΤΠΟΘΔΖ 

 Η πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ ηνπ νπνίνπ ε ζεξκνθξαζία παξακέλεη ζηαζεξή είλαη 

αληίζηξνθα αλάινγε κε ηνλ όγθν ηνπ Απηή ε κεηαβνιή νλνκάδεηαη ισόθερμη θαη ε γεληθή  

καζεκαηηθή δηαηύπσζε είλαη: 

PV=nRT για Τ=σταθ.(1) 
 

Όπνπ P:Πίεζε ηνπ αεξίνπ(Μνλάδα κέηξεζεο:P=1ATM=10
5
N/m

2
) 

          V: Όγθνο ηνπ αεξίνπ (Μνλάδα κέηξεζεο: V=1L=10
-3

m
3
) 

    n: Moles αεξίνπ 

    T: Απόιπηε ζεξκνθξαζία αεξίνπ (Μνλάδα κέηξεζεο: 
0
0C ή K κε T=273K+ζ) 

          R: Παγθόζκηα ζηαζεξά ηδαληθώλ αεξίσλ (Μνλάδα κέηξεζεο: R=8,314J/mole * 

K=0,0082atm*L/mole*K) 
 

 

 

 

 
Το παραπάνω διάγραμμα αναπαριζηά ηην ιζόθερμη μεηαβολή ζε ηιμές P/V. 

Από ηε ζρέζε (1) νδεγνύκαζηε ζην ηύπν: P ΑVΑ =PΒ VΒ 

Όηαλ κάιηζηα θαηά ηελ ηζόζεξκε κεηαβνιή ν όγθνο απμάλεηαη, ηόηε ε κεηαβνιή νλνκάδεηαη 

ισόθεπμη εκτόνωση, ελώ όηαλ ν όγθνο κεηώλεηαη νλνκάδεηαη ισόθεπμη σςμπίεση.  

Βιογπαυικό σημείωμα: ο Robert Boyle (25 Ιαλνπαξίνπ 1627 – 31 Γεθεκβξίνπ 1691) ήηαλ θπζηθόο θηιόζνθνο, 

ρεκηθόο, θπζηθόο, κε ελδηαθέξσλ γηα ηε ζενινγία. Ο Boyle κειέηεζε ηα ηδαληθά αέξηα θαη βγήθε ζην παξαπάλσ 

ηύπν, γλσζηόο σο λόκνο ηνπ Boyle.     

2.ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 

 Η πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε είλαη ε εμήο: 

Βάδνπκε ην έλα άθξν ηνπ θαισδίνπ ζην πνιύκεηξν(ην κεγαιύηεξν ζηδεξάθη πην θνληά ζηελ 

νζόλε) θαη ην άιιν ζην κεηαιιηθό θύιηλδξν. 



2 
 

Αξγόηεξα ζπλδένπκε ην θπιηλδξηθό δνρείν κε ην άθξν ηνπ ζσιήλα ηνπ καλόκεηξνπ. Δπηπιένλ 

ηνπνζεηνύκε ην κεηαιιηθό θύιηλδξν πξνζερηηθά ζε έλα πιαζηηθό θύιηλδξν(ην θαιώδην παξακέλεη 

ζηελ εζνρή πνπ ην έρνπκε ηνπνζεηήζεη).Τέινο, πξνζζέηνπκε ζην πίζσ κέξνο έλα ράξαθα 

κέηξεζεο όγθνπ. 

  

3.ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Αξρηθά, ξπζκίδνπκε ηηο ζηξόθηγγεο, έηζη ώζηε λα επηθνηλσλεί κόλν κε ην καλόκεηξν. Πηέδνπκε 

πξνο ηα θάησ ηνλ κνριό, ελώ αλεβάδνπκε ην ζηέιερνο κέρξη ηνλ όγθν 300 ml.Σεκεηώλνπκε ηηο 

ελδείμεηο ηνπ καλνκέηξνπ κε θάζε κείσζε 20ml, κέρξη λα θηάζνπκε ζηα 160 ml.Τέινο, 

επαλαθέξνληαο ην ζηελ αξρηθή ζέζε θαη αιιάδνληαο ηνλ όγθν, ην ςεθηαθό ζεξκόκεηξν 

θαηαγξάθεη ηε ζεξκνθξαζία.   

 

4. Μετπήσειρ 

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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Πίνακαρ 1 

  
Πίνακαρ 2 

 
 

 

5. ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

Ο πίλαθαο 2 επαιεζεύεη ην λόκν ηνπ Boyle, αθνύ γίλεηαη θαλεξό πσο όηαλ έρνπκε ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία, κεηώλεηαη ε πίεζε ελώ απμάλεηαη ν όγθνο θαη ην αληίζηξνθν. Όηαλ ειαηηώλεηαη ν 

όγθνο απμάλεηαη ε πίεζε. 
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Η επζεία ζην πίλαθα 1 ζα έπξεπε λα πεξλάεη από ηελ αξρή ησλ αμόλσλ, αιιά ιόγσ πεηξακαηηθώλ 

ζθαικάησλ(δελ είλαη ηδαληθό αέξην, αιιαγή ζεξκηθήο θαηάζηαζεο) δελ πξαγκαηνπνηείηαη. 

 

6.ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 http://plato.stanford.edu/entries/boyle/ 

 http://users.sch.gr/chrissimop/files/method/blyk/blyk_met_nom_aer.pdf   

http://physiclessons.blogspot.gr/2012/09/boyle.html 

 

http://plato.stanford.edu/entries/boyle/
http://click.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=http%3a%2f%2fusers.sch.gr%2fchrissimop%2ffiles%2fmethod%2fblyk%2fblyk_met_nom_aer.pdf&ru=http%3a%2f%2fusers.sch.gr%2fchrissimop%2ffiles%2fmethod%2fblyk%2fblyk_met_nom_aer.pdf&ld=20121215&ap=3&app=1&c=acpro16.ggl3&s=acpro16&coi=239137&cop=main-title&euip=178.128.217.122&npp=3&p=0&pp=0&pvaid=42c5237b2b7e456cbab985ac96876486&ep=3&mid=9&hash=9C38C446A69E2ADDEBD36E16F08B6FA6
http://physiclessons.blogspot.gr/2012/09/boyle.html

