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Έπειτα από ομαδικό πείραμα που πραγματοποιήθηκε 

στο εργαστήριο με θέμα τους νόμους των αερίων και 

ειδικότερα του Boyle,Charles και Gay-Lussac μου 

ζητήθηκε να συντάξω μία επιστημονική αναφορά για 

έναν από τους παραπάνω. Επομένως η παρακάτω 

αναφορά θα είναι για τον νόμο του Βoyle. 
          

Ο νόμος του Βoyle γενικά. 

 Στη θερμοδυναμική ο Νόμος του Βοyle, 

γνωστός και σαν νόμος Boyle-Mariotte, 

πήρε το όνομά του αρχικά από τον 

Ιρλανδό φυσικό φιλόσοφο Robert 

Boyle(1627-1691), που πρώτος τον 

διατύπωσε και δημοσίευσε το 1662. Τον 

ίδιο νόμο διατύπωσε 14 χρόνια 
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αργότερα και ο Γάλλος φυσικός Edme 

Mariotte (1620–1684) .Εξ  ου και η 

διπλή ονομασία. Αξίζει  να τονιστεί πως 

την εποχή που οι  δύο αυτοί 

επιστήμονες έκαναν τα πειράματά τους 

δεν είχε ανακαλυφθεί το θερμόμετρο !!   

 

  Σύμφωνα με το νόμο του Boyle η 

πίεση(P) ενός ιδανικού αερίου είναι 

αντιστρόφως ανάλογη με τον όγκο(V) 

που καταλαμβάνει το αέριο εφόσον  η 

απόλυτη θερμοκρασία του(T) παραμένει 

σταθερή. Δηλαδή: 

 PV=σταθερό, όταν Τ=σταθερό 

 Εφαρμογή στις ασκήσεις : P1 V1=P2V2 

 Ισχύει μόνο για τα ιδανικά αέρια ( δεν 

υπάρχουν) 



 Οι μεταβολές στις οποίες ισχύει ο νόμος 

του Βoyle ονομάζονται ισόθερμες. 

      

               Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τη            

               διεξαγωγή του πειράματος  

1. Μεταλλικός κύλινδρος που περιείχε το αέριο 

2. Μεταλλικός κύλινδρος (εντός του άλλου)ο 

οποίος περιείχε τον  

3. Χάρακας μέτρησης όγκου 

4. Λάστιχο από το οποίο άδειαζε το νερό 

5. Μανόμετρο(μετράει την πίεση ) 

6. Ηλεκτρονικό πολύμετρο 

7. Δοχείο για να γεμίζουμε το δοχείο με νερό  

8. Καλώδιο για το πολύμετρο 

Συναρμολόγηση συσκευής 

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 κύλινδρο και 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. 

                Πειραματική εργασία 

 

1. Αρχικά, ρυθμίσαμε τις στρόφιγγες με τέτοιον 

τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η 

είσοδος αέρα στο δοχείο. 

2. Πιέσαμε προς τα κάτω το μοχλό απελευθέρωσης 

που υπάρχει στο μεταλλικό 

κύλινδρο και τραβήξαμε προς τα πάνω το 

στέλεχος. 

3. Στη συνέχεια, ανεβάσαμε το στέλεχος μέχρι τον 

όγκο 300ml. 

4. Γυρίσαμε τις στρόφιγγες έτσι ώστε να μην 

εισέρχεται αέρας στο θάλαμο, 

αλλά αυτός να επικοινωνεί μόνο με το μανόμετρο. 

5. Έπειτα, πιέζαμε τη χειρολαβή και κατεβαίνοντας 

κάθε 20ml, σημειώναμε 

την ένδειξη του μανομέτρου κάθε φορά, μέχρι τα 

160 ml.  

6.Το ψηφιακό θερμόμετρο που χρησιμοποιήσαμε 

καταγράφει τη θερμοκρασία μετρημένη σε 

βαθμούς 

Κελσίου (C ) , την οποία μετατρέψαμε σε βαθμούς 

Κelvin(K). 

   

  Τα αποτελέσματα του πειράματος ήταν τα εξής: 
          



Αξίζει να τονιστεί ότι : 

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

1atm=101254Pa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Γραφική παράσταση του νόμου του Βoyle σε 

διάγραμμα P-V 

P(bar) 

Ptot 

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

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

0,18 119254 300 0,0003 0,003333333 20 293 0,122103 0,122103 0,014686 

0,22 123254 280 0,00028 0,003571429 20 293 0,117785 0,117785 0,014167 

0,32 
        

133254 260 0,00026 0,003846154 20 293 0,118246 0,118246 0,014223 

0,42 143254 240 0,00024 0,004166667 20 293 0,117341 0,117341 0,014114 

0,54 155254 220 0,00022 0,004545455 20 293 0,116573 0,116573 0,014021 

0,66 167254 200 0,0002 0,005 20 293 0,114167 0,114167 0,013732 

0,82 183254 180 0,00018 0,005555556 20 293 0,112579 0,112579 0,013541 

1,06 207254 160 0,00016 0,00625 20 293 0,113176 0,113176 0,013613 



 

O οριζόντιος άξονας (Άξονας του  x’x ) έχει τις 

τιμές  του όγκου (Volume ) σε m3 και ο 

κατακόρυφος άξονας (Άξονας του y’y) απεικονίζει 

τις τιμές που παίρνει η πίεση σε Pa. 

 

 

 

 

 Γραφική παράσταση σε διάγραμμα P-1/V 

 

 



 

 

Σε αυτό το διάγραμμα ο κατακόρυφος άξονας 

παραμένει ο ίδιος ενώ ο οριζόντιος τώρα 

απεικονίζει τις τιμές του όγκου διαιρεμένες με το 

ένα ( V/1) . 

 

Σημείωση : Οι παραπάνω παραστάσεις έχουν 

σφάλμα , δηλαδή μικρή απόκλιση από την 

πραγματικότητα(δεν βρίσκονται όλες οι κουκίδες 

ακριβώς πάνω στην ευθεία)  , λόγω μικρών λαθών 

που ίσως έγιναν. 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΟΥ 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑΜΕ ΠΩΣ Ο 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BOYLE ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

ΝΑ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ .ΑΡΑ ΣΕ ΕΝΑ 

ΙΔΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΠΩΣ ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ, ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ 

Ο ΟΓΚΟΣ ΥΠΟ ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ(ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ) .  
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