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1. Γενικά για το Νόμο του Boyle - Διατύπωση της Υπόθεσης

Στη θερμοδυναμική ο Νόμος του Boyle είναι ένας από τους τρεις νόμους των αερίων.
Σύμφωνα με αυτό το νόμο:  ο όγκος ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος της πίεσης 
αυτού, σε σταθερή θερμοκρασία. Ο Νόμος του Boyle πήρε το όνομά του αρχικά από τον 
Ιρλανδό φυσικό φιλόσοφο Robert Boyle (Ρόμπερτ Μπόιλ), που πρώτος τον διατύπωσε το 
1662. Ο νόμος των Boyle και Mariotte όπως και οι άλλοι νόμοι των αερίων, ισχύει επακριβώς 
για ιδανικά αέρια. Οι νόμοι αυτοί, όμως, μπορούν να εφαρμοστούν σαν καλή προσέγγιση και 
σε πραγματικά αέρια, με την καταστατική εξίσωση:

P*V=n*R*T.
Ο νόμος του Boyle παριστάνεται και με την εξίσωση:



PA*VA=PB*VB - PA/PB=VB/VA

Η πίεση(P) ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον 
όγκο(V) του αερίου, αν η θερμοκρασία(T) είναι σταθερή. Η μαθηματική διατύπωση είναι 
P*V=σταθερό, για Τ=σταθερό.

2. Πειραματική Διάταξη - Διαδικασία

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.

Στο εργαστήριο δουλέψαμε σύμφωνα με τη δραστηριότητα 1 του φυλλαδίου που μας δόθηκε
και τις οδηγίες των συνοδευόμενων καθηγητών. Προκειμένου να διερευνήσουμε τη σχέση 
της πίεσης , με τον όγκο για το δοχείο με αέρα που είχαμε στον πάγκο μας, εργαστείκαμε 
ομαδικά πραγματοποιώντας τις παρακάτω διαδικασίες:
• Αρχικά ρυθμίσαμε τις στρόφιγγες με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η είσοδος αέρα
στον θάλαμο.
• Πιέσαμε προς τα κάτω το μοχλό απελευθέρωσης που υπάρχει στο μεταλλικό κύλινδρο και 
τραβήξαμε προς τα πάνω το στέλεχος.
• Κατόπιν γυρίσαμε τις στρόφιγγες έτσι, ώστε να μην εισέρχεται αέρας στο θάλαμο , αλλά
αυτός να επικοινωνεί μόνο με το μανόμετρο.
• Πιέσαμε τη χειρολαβή και κατεβαίνοντας κάθε 20ml σημειώναμε την ένδειξη του
μανόμετρου. Τη διαδικασία την ολοκληρώσαμε όταν φτάσαμε στα 160ml.
• Επαναφέραμε στην αρχική θέση και πιέζαμε τη χειρολαβή αλλάζοντας τον όγκο.
• Το ψηφιακό θερμόμετρο κατεγράφε την θερμοκρασία την οποία έπρεπε να μετατρέψουμε 
σε Kelvin και να την καταγράψουμε στη τρίτη στήλη του πίνακα.



3. Πίνακας Αποτελεσμάτων Πειράματος

Από τη πραγματοποίηση του παραπάνω πειράματος οι μετρήσεις έδειξαν:

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

P(bar) Ptot (Pa) V(ml)
0,18 119254 300
0,22 123254 280
0,32 133254 260
0,42 143254 240
0,54 155254 220
0,66 167254 200
0,82 183254 180
1,06 207254 160

4. Γραφική Παράσταση του Νόμου σε Διάγραμμα 

. Πίνακας Αποτελεσμάτων Πειράματος

παραπάνω πειράματος οι μετρήσεις έδειξαν:

V(ml) V(m3) 1/V T(oC) T(K) PV/T
300 0,0003 0,003333333 20 293 0,122103
280 0,00028 0,003571429 20 293 0,117785
260 0,00026 0,003846154 20 293 0,118246
240 0,00024 0,004166667 20 293 0,117341
220 0,00022 0,004545455 20 293 0,116573
200 0,0002 0,005 20 293 0,114167
180 0,00018 0,005555556 20 293 0,112579
160 0,00016 0,00625 20 293 0,113176

. Γραφική Παράσταση του Νόμου σε Διάγραμμα P

PV/T nR n
0,122103 0,122103 0,014686
0,117785 0,117785 0,014167
0,118246 0,118246 0,014223
0,117341 0,117341 0,014114
0,116573 0,116573 0,014021
0,114167 0,114167 0,013732
0,112579 0,112579 0,013541
0,113176 0,113176 0,013613

P-V



PV = nRT => n = PV/RT => 

5. Πιθανά Σφάλματα Μέτρησης 

Μερικοί λόγοι για τους οποίους υπήρχαν σφάλματα στις μετρήσεις της ομάδας μας είναι:
i. η μικρή μας πείρα σε σχέση με την χρήση εργαλίων στο εργαστήριο

ii. η μη ακριβής ανάγνωση των μετρήσεων, λόγο της μείωσης του όγκου κατά 20 
iii. τα λειτουργικά προβλήματα που παρουσίαζαν μερικά από τα εργαλεία
iv. και οι παράγοντες του περιβάλλοντος, οι οποίοι θεωρήθηκαν σταθεροί, ενώ δεν ήταν

Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία
Συνεπώς, επαληθεύεται ο νόμος, σύμφωνα με τον οποίο ο όγκος
με την πίεση, όταν παραμένει η τιμή της
πως ακόμα και αν ένα αέριο δεν είναι
σημαίνει ότι το πείραμα ήταν επιτυχημένο με ελάχιστη απόκλιση.

 Από το Σχολικό Βιβλίο Φυσικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου
 Το φυλλάδιο του εργαστηρίου
 http://el.wikipedia.org/wiki

%84%CE%BF%CF%85_%

=> n = 0,004545455  Αυτή είναι η πιο ακριβής προσέγγιση.

5. Πιθανά Σφάλματα Μέτρησης - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μερικοί λόγοι για τους οποίους υπήρχαν σφάλματα στις μετρήσεις της ομάδας μας είναι:
η μικρή μας πείρα σε σχέση με την χρήση εργαλίων στο εργαστήριο
η μη ακριβής ανάγνωση των μετρήσεων, λόγο της μείωσης του όγκου κατά 20 
τα λειτουργικά προβλήματα που παρουσίαζαν μερικά από τα εργαλεία
και οι παράγοντες του περιβάλλοντος, οι οποίοι θεωρήθηκαν σταθεροί, ενώ δεν ήταν

Διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία και μειώνοντας τον όγκο, αυξάνεται η πίεση. 
επαληθεύεται ο νόμος, σύμφωνα με τον οποίο ο όγκος είναι αντιστρόφως ανάλογος 

με την πίεση, όταν παραμένει η τιμή της θερμοκρασίας σταθερή. Αυτό το διάγραμμα έδειξε, 
πως ακόμα και αν ένα αέριο δεν είναι ιδανικό, αυτό μπορεί να συμπεριφέρεται σαν ένα, που 
σημαίνει ότι το πείραμα ήταν επιτυχημένο με ελάχιστη απόκλιση.

6. Βιβλιογραφία

Από το Σχολικό Βιβλίο Φυσικής Κατεύθυνσης Β' Λυκείου και τις σημειώσεις μου
Το φυλλάδιο του εργαστηρίου

wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF
%85_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B9%CE%

είναι η πιο ακριβής προσέγγιση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μερικοί λόγοι για τους οποίους υπήρχαν σφάλματα στις μετρήσεις της ομάδας μας είναι:

η μη ακριβής ανάγνωση των μετρήσεων, λόγο της μείωσης του όγκου κατά 20 ml

και οι παράγοντες του περιβάλλοντος, οι οποίοι θεωρήθηκαν σταθεροί, ενώ δεν ήταν

αυξάνεται η πίεση. 
είναι αντιστρόφως ανάλογος 
Αυτό το διάγραμμα έδειξε, 

ιδανικό, αυτό μπορεί να συμπεριφέρεται σαν ένα, που 

και τις σημειώσεις μου

CF%82_%CF
%BB


