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1.Υπόθεςη:η πίεςη οριςμζνησ ποςότητασ αερίου του οποίου η 

θερμοκραςία παραμζνει ςταθερή είναι αντίςτροφοσ ανάλογη 

με τον όγκο του.  

                 PV=ςταθερό, για              Τ= Σταθερό 

2.πειραματηκη διάταξη: 

A. Τνπνζεηνύκε ζην ςεθηαθό πνιπκεξή ην θαιώδην. Τν έλα 

άθξν ηνπ θαηαιήγεη ζε δύν κηθξά ζηδεξάθηα δηαθνξεηηθνύ 

πιάηνπο ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζην πνιπκεξή Τν κεγάιν 

ζηδεξάθη είλαη θαιό λα είλαη πην θνληά ζηελ νζόλε. Τν άιιν 

άθξν ηνπ θαισδίνπ ηνπνζεηείηαη ζην κεηαιιηθό θύιηλδξν. 

B. Σπλδένπκε ην άθξν ηνπ ζσιήλα ηνπ καλνκέηξνπ, κε ην 

θπιηλδξηθό δνρείν θαη από πάλσ ζπλδένπκε ηνλ άιιν ζσιήλα 

πνπ ππάξρεη ειεύζεξνο. Τνπνζεηνύκε ην κεηαιιηθό θύιηλδξν 

κέζα ζην πιαζηηθό θπιηλδξηθό δνρείν, πξνζέρνληαο ην θαιώδην 

λα πεξάζεη θαη απηό κέζα από ηελ εγθνπή ηνπ κεηαιιηθνύ 

δνρείνπ θαη λα κελ θαηαζηξαθεί.  

 

Γ. Σπλδένπκε ζην πίζσ κέξνο ηνπ κεηαιιηθνύ θπιίλδξνπ ηνλ 

ράξαθα πνπ είλαη ε θιίκαθα όγθνπ. 

 

Λειτοςπγία σςσκεςήρ: 

Αύξηση όγκος: γηα λα απμήζνπκε ηνλ όγθν πηέδνπκε πξνο ηα 

θάησ ηνλ κνριό απειεπζέξσζεο πνπ ππάξρεη ζηνλ κεηαιιηθό 

θύιηλδξνο ηξαβάκε πξνο ηα πάλσ ην ζηέιερνο. Πξώηα όκσο 



γπξίδνπκε ηηο ζηξόθηγγεο κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα επηηξέπεηαη 

ε είζνδνο αέξα ζηνλ ζάιακν. 

Μείωση όγκος: γηα λα κεηώζνπκε ηνλ όγθν πηέδνπκε ηε 

ρεηξνιαβή όζεο θνξέο ρξεηάδεηαη γηα λα θηάζνπλε ζηνλ 

επηζπκεηό όγθν. Πξώηα όκσο γπξίδνπκε ηηο ζηξόθηγγεο κε 

ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε είζνδνο αέξα ζηνλ 

ζάιακν. 

Στπόυιγγερ: νη ζηξόθηγγεο έρνπλ ηξεηο εηζόδνπο. Αλάινγα κε 

ηνλ ηξόπν πνπ ηηο έρνπκε ηνπνζεηήζεη επηηξέπεηαη ή όρη λα κπεη 

αέξαο ζηνλ θπιηλδξηθό ζάιακν. 

 

3. Πειραμαηική διαδικαζία: 

 Αξρηθά ξπζκίδεηε ηηο ζηξόθηγγεο κε ηέηνηνλ ηξόπν, ώζηε λα 

επηηξέπεηαη ε είζνδνο αέξα ζηνλ ζάιακν. 

 Πηέδεηε πξνο ηα θάησ ηνλ κνριό απειεπζέξσζεο πνπ ππάξρεη 

ζηνλ κεηαιιηθό θύιηλδξν θαη ηξαβάηε πξνο ηα πάλσ ην 

ζηέιερνο. 

 Αλεβάδεηε ην ζηέιερνο κέρξη ηνλ όγθν 300 ml (ην ζηέιερνο 

έρεη κηα θόθθηλε ραξαγή πνπ καο δείρλεη ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

θιίκαθα από πίζσ ζε πνηόλ όγθν έρεη θηάζεη). 

 Καηόπηλ γπξίδεηε ηηο ζηξόθηγγεο έηζη ώζηε λα κελ εηζέξρεηαη 

αέξαο ζηνλ ζάιακν, αιιά απηόο λα επηθνηλσλεί κόλν κε ην 

καλόκεηξν. 

 Πηέζηε ηε ρεηξνιαβή θαη θαηεβαίλνληαο θάζε 20 ml 

ζεκεηώλεηε ηελ έλδεημε ηνπ καλόκεηξνπ. Τε δηαδηθαζία ηελ 

νινθιεξώλνπκε όηαλ θηάζνπκε ζηα 160 ml. Σε πεξίπησζε 

πνπ ε πίεζε κεηώλεηαη ρσξίο λα κεηαβάιινπκε ηνλ όγθν 

θαιό ζα είλαη λα ζηξίβνπκε ιίγν ηελ θάησ ζηξόθηγγα ώζηε 

λα κελ επηθνηλσλεί ην καλόκεηξν κε ηνλ ζάιακν θαη λα 

παξακέλεη ζηαζεξή ε έλδεημή ηνπ. 

 Επαλαθέξνπκε ζηελ αξρηθή ζέζε θαη πηέδνπκε ηε ρεηξνιαβή 

αιιάδνληαο ηνλ όγθν. 

 Τν ςεθηαθό ζεξκόκεηξν θαηαγξάθεη ηελ ζεξκνθξαζία ηελ 

νπνία πξέπεη λα κεηαηξέςεηε ζε Kelvin θαη λα ηελ 

θαηαγξάςεηε ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 



 

4.Μεηρηζεις: 

          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 

0,1 111254 260 0,00026 3846,154 20 293 0,098724 0,098724 0,011874 

0,19 120254 240 0,00024 4166,667 20 293 0,098502 0,098502 0,011848 

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

0,39 140254 200 0,0002 5000 20 293 0,095737 0,095737 0,011515 

0,59 160254 180 0,00018 5555,556 20 293 0,09845 0,09845 0,011841 

0,79 180254 160 0,00016 6250 20 293 0,098432 0,098432 0,011839 

1 201254 140 0,00014 7142,857 20 293 0,096162 0,096162 0,011566 

1,39 240254 120 0,00012 8333,333 20 293 0,098398 0,098398 0,011835 

 

5.Επεξεργαςια μετρήςεων: 

 



 

 

6.Παρατηριςεισ: 

Λόγο του γεγονότοσ ότι ήταν η πρώτη ςυμμζτοχη μασ ςε 

τζτοιου είδουσ πείραμα κάναμε αρκετά λάθη αλλά αποδείξαμε 

και καταλάβαμε καλυτζρα τον νόμο του Boyle 


