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Robert Boyle (1627–91) 

τθ κερμοδυναμικι ο Νόμοσ του Boyle είναι ζνασ από τουσ τρεισ νόμουσ των 

αερίων.φμφωνα με αυτό το νόμο:  ο όγκοσ ενόσ αερίου είναι αντιςτρόφωσ 

ανάλογοσ τθσ πίεςθσ αυτοφ, υπο ςτακερι κερμοκραςία. Ιςχφει θ μακθματικι 

ςχζςθ:  

 ι και ακόμθ  

ΤΠΟΘΕΗ 

Η  πειραματικι διαδικαςία που ακολουκιςαμε,βαςίηεται ςτον νόμο του BOYLE, 

ςφμφωνα με τον οποίον : η πίεςη οριςμζνησ ποςότητασ αερίου, το οποίο 

βρίςκεται ςε κατάςταςη θερμοδυναμικήσ ιςορροπίασ, είναι αντιςτρόφωσ 

ανάλογη του   όγκου που καταλαμβάνει το αζριο. 

PV=ςταθερό, για ςταθερή απόλυτη θερμοκραςία 
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ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ 

Κατά τθν πειραματικι διαδικαςία χρθςιμοποιθςαμε τισ παρακάτω ςυςκευζσ/ 

όργανα : 

  

1.Μεταλλικόσ κάλαμοσ κυλινδρικοφ ςχιματοσ με  όγκο 

300 ml ςτον οποίο περιζχεται το αζριο 

 2. Πλαςτικό κυλινδρικό δοχείο (που περιζχει τον κφλινδρο με το αζριο μασ ) 

3. Μανόμετρο 

4. Ψθφιακό πολφμετρο 

5. Χάρακασ (για τθν μζτρθςθ του όγκου) 

6. Καλϊδιο για τθ ςφνδεςθ του πολυμζτρου 

υναρμολόγηςη ςυςκευήσ για τη μελζτη του νόμου των αερίων:  

1.Tοποκετοφμε ςτο ψθφιακό πολφμετρο το καλϊδιο. Σο ζνα άκρο του καταλιγει ςε 
δφο μικρά ςιδεράκια διαφορετικοφ πλάτουσ τα οποία τοποκετοφνται ςτο 
πολφμετρο Σο μεγάλο ςιδεράκι είναι καλό να είναι πιο κοντά ςτθν οκόνθ. Σο άλλο 
άκρο του καλωδίου τοποκετείται ςτο μεταλλικό κφλινδρο. 

2.  υνδζουμε το άκρο του ςωλινα του μανομζτρου,  με το κυλινδρικό δοχείο και 
από πάνω ςυνδζουμε τον άλλο ςωλινα που υπάρχει ελεφκεροσ. Σοποκετοφμε το 
μεταλλικό κφλινδρο μζςα ςτο πλαςτικό κυλινδρικό δοχείο, προςζχοντασ το καλϊδιο 
να περάςει και αυτό μζςα από τθν εγκοπι του μεταλλικοφ δοχείου και να μθν 
καταςτραφεί.  
 
3.υνδζουμε ςτο πίςω μζροσ του μεταλλικοφ κυλίνδρου τον χάρακα που είναι θ 
κλίμακα όγκου. 

   
Λειτουργία ςυςκευήσ: 
Αύξηση όγκου: για να αςξήσοςμε τον όγκο πιέζοςμε ππορ τα κάτω τον μοσλό 

απελεςθέπωσηρ πος ςπάπσει στον μεταλλικό κφλινδροκαι τραβάμε προσ τα πάνω το 
ςτζλεχοσ. Πρϊτα όμωσ γυρίηουμε τισ ςτρόφιγγεσ με τζτοιον τρόπο, ϊςτε να 
επιτρζπεται θ είςοδοσ αζρα ςτον κάλαμο. 
Μείωςη όγκου: για να μειϊςουμε τον όγκο πιζηουμε τθ χειρολαβι όςεσ φορζσ 
χρειάηεται για να φτάςουνε ςτον επικυμθτό όγκο. Πρϊτα όμωσ γυρίηουμε τισ 
ςτρόφιγγεσ με τζτοιον τρόπο, ϊςτε να μθν επιτρζπεται θ είςοδοσ αζρα ςτον 
κάλαμο. 
τρόφιγγεσ: οι ςτρόφιγγεσ ζχουν τρεισ ειςόδουσ. Ανάλογα με τον τρόπο που τισ 

ζχουμε τοποκετιςει επιτρζπεται ι όχι να μπει αζρασ ςτον κυλινδρικό κάλαμο 
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ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

Προκειμζνου να επαληθεφςουμε τη ςχζςη  τησ πίεςησ πραγματοποιουμε  την 

παρακάτω διαδικαςία: 

 Αρχικά ρυκμίηουμε τισ ςτρόφιγγεσ με τζτοιον τρόπο, ϊςτε να επιτρζπεται θ 
είςοδοσ αζρα ςτον κάλαμο. 

 Πιζηουμε προσ τα κάτω τον μοχλό απελευκζρωςθσ που υπάρχει ςτον μεταλλικό 
κφλινδρο και τραβάτε προσ τα πάνω το ςτζλεχοσ. 

 Ανεβάηουμε το ςτζλεχοσ μζχρι τον όγκο 300 ml (το ςτζλεχοσ ζχει μια κόκκινθ 
χαραγι που μασ δείχνει ςε ςφγκριςθ με τθν κλίμακα από πίςω ςε ποιόν όγκο 
ζχει φτάςει). 

 Κατόπιν γυρίηουμε τισ ςτρόφιγγεσ ζτςι ϊςτε να μθν ειςζρχεται αζρασ ςτον 
κάλαμο, αλλά αυτόσ να επικοινωνεί μόνο με το μανόμετρο. 

 Πιζηουμε τθ χειρολαβι και κατεβαίνοντασ κάκε 20 ml ςθμειϊνουμε τθν ζνδειξθ 
του μανόμετρου. Σθ διαδικαςία τθν ολοκλθρϊνουμε όταν φτάςουμε ςτα 160 
ml. ε περίπτωςθ που θ πίεςθ μειϊνεται χωρίσ να μεταβάλλουμε τον όγκο καλό 
κα είναι να ςτρίβουμε λίγο τθν κάτω ςτρόφιγγα ϊςτε να μθν επικοινωνεί το 
μανόμετρο με τον κάλαμο και να παραμζνει ςτακερι θ ζνδειξι του. 

 Eπαναφζρουμε ςτθν αρχικι κζςθ και πιζηουμε τθ χειρολαβι αλλάηοντασ τον 
όγκο. 

 Σο ψθφιακό κερμόμετρο καταγράφει τθν κερμοκραςία τθν οποία πρζπει να 
μετατρζψετε ςε Kelvin και να τθν καταγράψετε ςτθν τρίτθ ςτιλθ του πίνακα. 

 

ΜΕΣΡΗΕΙ 

τον παρακάτω πίνακα παρατίκενται οι μετριςεισ και οι υπολογιςμοί μετά τθν 
ολοκλιρωςθ του πειράματοσ: 

 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

το διάγραμμα παριςτάνεται θ πίεςθ P(άξονασ ψ) ςε ςυνάρτθςθ με τον όγκο V(άξονασ χ). 

 

 

το παραπάνω διάγραμμα παριςτάνεται θ ποςότθτα 1/V(άξονασ χ) ςε ςυνάρτθςθ με τθν πίεςθ 

P(άξονασ ψ) 

 

 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ και ΤΖΗΣΗΗ 

Από τθ γραφικι παράςταςθ τθσ ςυνάρτθςθσ πίεςθσ-όγκου επιβεβαιϊνεται θ αρχικι 

υπόκεςθ που είχαμε κζςει ,δθλαδι ότι  θ πίεςθ είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ του 

όγκου όταν θ κερμοκραςία παραμζνει ςτακερι. Η γραφικι παράςταςθ είναι 

υπερβολι. Επίςθσ απο τθν κλίςθ  γραφικι παράςταςθ του 1/V ςε ςυνάρτθςθ με τθν 

πίεςθ Ρ μασ δίνεται δυνατότθτα να βρόυμε τθ ποςότθτα αερίου ςε mol που 

βριςκόταν μζςα ςτο κάλαμο.Βζβαια,ςτο διάγραμμα παρατθρείται μια μικρι 

απόκλιςθ.Η απόκλιςθ αυτι οφείλεται ςε γενικά ςφάλματα αλλά και δικά μασ  

ςφάλματα κατά τθ διαδικαςία του πειράματοσ όπωσ, τυχόν λάκθ κατά τθν χριςθ 

των οργάνων μζτρθςθσ  

Βιβλιογραφία: βιβλίο φυςικισ Β’ λυκείου 


