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 πξόηππν πεηξακαηηθό γεληθό ιύθεην Αζήλαο  

Καζεγεηήο: Αιέμαλδξνο Καηέξεο  

Όλνκα :  Αζηηδόγινπ Γηάλλεο  

ΕΡΓΑΙΑ ΦΤΙΚΗ 

ΕΠΙΛΟΓΗ : ΝΟΜΟ ΣΟΤ BOYLE  

1) Τπόζεζε : Η πίεζε νξηζκέλεο πνζόηεηαο αεξίνπ ηνπ όπνηνπ ε ζεξκνθξαζία 

παξακέλεη ζηαζεξή είλαη αληίζηξνθα αλάινγε ηνπ όγθνπ.   

PV= ζηαζεξό, όπνπ T= ζηαζεξό   

2) Πεηξακαηηθή δηάηαμε :     

  1.Tοποθετούμε ςτο ψηφιακό πολύμετρο το καλώδιο. Το ϋνα ϊκρο του 
καταλόγει ςε δύο μικρϊ ςιδερϊκια διαφορετικού πλϊτουσ τα οπούα 
τοποθετούνται ςτο πολύμετρο Το μεγϊλο ςιδερϊκι εύναι καλό να εύναι πιο κοντϊ 
ςτην οθόνη. Το ϊλλο ϊκρο του καλωδύου τοποθετεύται ςτο μεταλλικό κύλινδρο. 
2.  Συνδϋουμε το ϊκρο του ςωλόνα του μανομϋτρου,  με το κυλινδρικό δοχεύο 
και από πϊνω ςυνδϋουμε τον ϊλλο ςωλόνα που υπϊρχει ελεύθεροσ. 
Τοποθετούμε το μεταλλικό κύλινδρο μϋςα ςτο πλαςτικό κυλινδρικό δοχεύο, 
προςϋχοντασ το καλώδιο να περϊςει και αυτό μϋςα από την εγκοπό του 
μεταλλικού δοχεύου και να μην καταςτραφεύ.  
 
3.Συνδϋουμε ςτο πύςω μϋροσ του μεταλλικού κυλύνδρου τον χϊρακα που εύναι η 
κλύμακα όγκου. 
 
Λειτουργύα ςυςκευόσ: 
Αύξηςη όγκου: για να αυξόςουμε τον όγκο πιϋζουμε προσ τα κϊτω τον μοχλό 
απελευθϋρωςησ που υπϊρχει ςτον μεταλλικό κύλινδρο και τραβϊμε προσ τα 
πϊνω το ςτϋλεχοσ. Πρώτα όμωσ γυρύζουμε τισ ςτρόφιγγεσ με τϋτοιον τρόπο, 
ώςτε να επιτρϋπεται η εύςοδοσ αϋρα ςτον θϊλαμο. 
Μεύωςη όγκου: για να μειώςουμε τον όγκο πιϋζουμε τη χειρολαβό όςεσ φορϋσ 
χρειϊζεται για να φτϊςουνε ςτον επιθυμητό όγκο. Πρώτα όμωσ γυρύζουμε τισ 
ςτρόφιγγεσ με τϋτοιον τρόπο, ώςτε να μην επιτρϋπεται η εύςοδοσ αϋρα ςτον 
θϊλαμο. 
Στρόφιγγεσ: οι ςτρόφιγγεσ ϋχουν τρεισ ειςόδουσ. Ανϊλογα με τον τρόπο που τισ 
ϋχουμε τοποθετόςει επιτρϋπεται ό όχι να μπει αϋρασ ςτον κυλινδρικό θϊλαμο. 

3) Πειραματικό διαδικαςύα :  
• Αρχικϊ ρυθμύζετε τισ ςτρόφιγγεσ με τϋτοιον τρόπο, ώςτε να επιτρϋπεται η 
εύςοδοσ αϋρα ςτον θϊλαμο. 
• Πιϋζετε προσ τα κϊτω τον μοχλό απελευθϋρωςησ που υπϊρχει ςτον 
μεταλλικό κύλινδρο και τραβϊτε προσ τα πϊνω το ςτϋλεχοσ. 
• Ανεβϊζετε το ςτϋλεχοσ μϋχρι τον όγκο 300 ml (το ςτϋλεχοσ ϋχει μια 
κόκκινη χαραγό που μασ δεύχνει ςε ςύγκριςη με την κλύμακα από πύςω ςε 
ποιόν όγκο ϋχει φτϊςει). 
• Κατόπιν γυρύζετε τισ ςτρόφιγγεσ ϋτςι ώςτε να μην ειςϋρχεται αϋρασ ςτον 
θϊλαμο, αλλϊ αυτόσ να επικοινωνεύ μόνο με το μανόμετρο. 
• Πιϋςτε τη χειρολαβό και κατεβαύνοντασ κϊθε 20 ml ςημειώντε την ϋνδειξη 
του μανόμετρου. Τη διαδικαςύα την ολοκληρώνουμε όταν φτϊςουμε ςτα 160 
ml. Σε περύπτωςη που η πύεςη μειώνεται χωρύσ να μεταβϊλλουμε τον όγκο 
καλό θα εύναι να ςτρύβουμε λύγο την κϊτω ςτρόφιγγα ώςτε να μην 



επικοινωνεύ το μανόμετρο με τον θϊλαμο και να παραμϋνει ςταθερό η 
ϋνδειξό του. 
• Επαναφϋρουμε ςτην αρχικό θϋςη και πιϋζουμε τη χειρολαβό αλλϊζοντασ 
τον όγκο. 
4) Μετρόςεισ  :  
 

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 101254 300 0,0003 3333,333 26 299 0,101593 0,101593 0,012219 

0,03 104254 280 0,00028 3571,429 26 299 0,097629 0,097629 0,011743 

0,12 113254 260 0,00026 3846,154 26 299 0,098482 0,098482 0,011845 

0,22 123254 240 0,00024 4166,667 26 299 0,098933 0,098933 0,0119 

0,32 133254 220 0,00022 4545,455 26 299 0,098046 0,098046 0,011793 

0,44 145254 200 0,0002 5000 26 299 0,09716 0,09716 0,011686 

0,6 161254 180 0,00018 5555,556 26 299 0,097076 0,097076 0,011676 

0,8 181254 160 0,00016 6250 26 299 0,096992 0,096992 0,011666 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

5) Επεμεξγαζία κεηξήζεωλ : 

 

 

 
 

 



 

 
6) πκπεξάζκαηα θαη ζπδήηεζε : 

  

 Τπήξραλ αξθεηά ζθάικαηα γηα αξθεηνύο ιόγνπο όπωο όηη είκαζηε αξθεηά 

άπεηξνη θαζώο επίζεο θαη όηη όια ηα πεηξάκαηα έρνπλ ζθάικαηα ιόγω ηωλ 

εμωγελώλ ζπλζεθώλ, όκωο παξόια απηά κπνξέζακε θαη επηβεβαηώζακε ηνλ λόκν. 


