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ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ  ΤΟΥ BOYLE 

Η  κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα αέριο περιγράφεται 

μακροσκοπικά από την πίεση, τον όγκο και τη θερμοκρασία του. Οι 

σχέσεις που συνδέουν τα μεγέθη αυτά προσδιορίστηκαν πειραματικά 

και αποτελούν τους νόμους των αερίων. 

  O Νόμος του Μπόιλ, γνωστός και σαν νόμος Μπόιλ-Μαριότ, πήρε το 

όνομά του αρχικά από τον Ιρλανδό φυσικό φιλόσοφο Ρόμπερτ Μπόιλ 

(Robert Boyle), (1627-1691), που πρώτος τον διατύπωσε και 

δημοσίευσε το 1662. Τον ίδιο νόμο διατύπωσε 14 χρόνια αργότερα και 

ο Γάλλος φυσικός Ε. Μαριότ (Edme Mariotte) (1620–1684). Εξ ου και η 

διπλή ονομασία. Σύμφωνα με αυτό το νόμο: 

O όγκος ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανάλογος της πίεσης αυτού, 

σε σταθερή θερμοκρασία. 

Για τις μεταβολές πίεσης και θερμοκρασίας αν P1 η αρχική πίεση του 

αερίου, V1 ο αρχικός ειδικός όγκος του και T η σταθερή θερμοκρασία 

του και προκληθεί μεταβολή της πίεσης και του όγκου του σε P2 και V2 

κατά τρόπο που η θερμοκρασία μείνει αμετάβλητη, τότε μεταξύ των 

παραπάνω στοιχείων του αερίου θα ισχύει η μαθηματική σχέση: 

ή και ακόμη  

Η μεταβολή στην οποία η θερμοκρασία παραμένει σταθερή ονομάζεται 

ισόθερμη. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8C%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CF%84_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B9%CE%BB
http://el.wikipedia.org/wiki/1662
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF


ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 Αρχικά ρυθμίζουμε τις στρόφιγγες με τέτοιον τρόπο, ώστε να 
επιτρέπεται η είσοδος αέρα στον θάλαμο. 

 Πιέζουμε προς τα κάτω τον μοχλό απελευθέρωσης που υπάρχει 
στον μεταλλικό κύλινδρο και τραβάμε προς τα πάνω το στέλεχος. 
Ανεβάζουμε το στέλεχος μέχρι τον όγκο 200 ml  

 Κατόπιν γυρίζουμε τις στρόφιγγες έτσι ώστε να μην εισέρχεται 
αέρας στον θάλαμο, αλλά αυτός να επικοινωνεί μόνο με το 
μανόμετρο. 

 Πιέζουμε τη χειρολαβή μέχρι η ένδειξη του μανομέτρου να γίνει 
0,7 bar. Κατόπιν γεμίζουμε τον πλαστικό κύλινδρο με ζεστό νερό. 
Περιμένουμε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία και 
καταγράφουμε τη νέα ένδειξη του μανομέτρου 

 Στη συνέχεια αδειάζουμε λίγο από το ζεστό νερό (ανοίγοντας τη 
στρόφιγγα που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλαστικού 
κυλίνδρου) και συμπληρώνουμε με κρύο νερό. Περιμένουμε πάλι 
να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. 

 Κατά την προσθήκη κρύου νερού όμως η πίεση μειώνεται. Κάθε 
φορά λοιπόν πιέζουμε τη χειρολαβή έτσι ώστε να μειωθεί ο 
όγκος και να αυξάνεται η πίεση μέχρι την προηγούμενη τιμή της, 
διατηρώντας την έτσι σταθερή. Διατηρώντας λοιπόν σταθερή την 
πίεση καταγράφουμε τις τιμές του όγκου και της θερμοκρασίας 
κάθε φορά. 
 

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 

          

       

το υδατόλουτρο, ο κυλινδρικός σωλήνας με το           Οι τρίοδοι στρόφιγγες μετά τη  

έμβολο, το θερμόμετρο, το ψηφιακό πολύμετρο           συναρμολόγηση 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 

 

 

ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  P-1/V 

 

 

1 bar 
=100000Pa 

R=8,314 j/mol 
K                 

1atm=101254Pa                   

P(bar) Ptot (Pa) PV/T nR V(ml) V(m
3
) 1/V T(

o
C) T(K) n 

0,14 115254 0,102273 0,102273 260 0,00026 3846,154 20 293 0,012301 

0,2 121254 0,099321 0,099321 240 0,00024 4166,667 20 293 0,011946 

0,29 130254 0,097802 0,097802 220 0,00022 4545,455 20 293 0,011763 

0,4 141254 0,096419 0,096419 200 0,0002 5000 20 293 0,011597 

0,52 153254 0,094149 0,094149 180 0,00018 5555,556 20 293 0,011324 

0,62 163254 0,089149 0,089149 160 0,00016 6250 20 293 0,010723 

0,78 179254 0,08565 0,08565 140 0,00014 7142,857 20 293 0,010302 

1 201254 0,082425 0,082425 120 0,00012 8333,333 20 293 0,009914 



ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  P-V 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

Τα αποτελέσματα των γραφικών παραστάσεων παρατηρούμε ότι δεν 

είναι τελείως γραμμικά, που σημαίνει πως υπήρξαν σφάλματα στις 

μετρήσεις που καταγράψαμε κατά τη διάρκεια του πειράματος στο 

εργαστήριο. (π.χ. μεταβαλλόμενη ποσότητα αερίου κ.α.) Επίσης 

παρατηρούμε πως η εφαπτομένη της πειραματικής καμπύλης είναι 

εφω=P:1/V=PV.Αν λοιπόν διαιρέσουμε τη τιμή της εφαπτόμενης δια 

RT(που είναι σταθερό γινόμενο) μπορούμε να υπολογίσουμε των 

αριθμό n των moles από τη καταστατική εξίσωση PV=nRT. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

Fillo ergasias για μαθητές, βιβλίο φυσικής κατεύθυνσης Β΄ λυκείου, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82_

%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CE%B9%CE%BB 

 


