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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΔΑΝΑΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

(Β2α) 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΕΡΗΣ  

 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BOYLE 
 

1)Yπόθεση 

 
Διατύπωση του Νόμου του Boyle: Η πίεση ορισμένης ποσότητας αερίου, του οποίου η 

θερμοκρασία παραμένει σταθερή, είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον όγκο του. 

(PV=σταθ. για Τ=σταθ.) 

 

Ο νόμος του Boyle  
 Πήρε το όνομά του αρχικά από τον Ιρλανδό φυσικό φιλόσοφο Ρόμπερτ Μπόιλ 

(Robert Boyle), που πρώτος τον διατύπωσε το 1662 και είναι ένας απο τους τρείς 

νόμους των αερίων. Ισχύει για τις μεταβολές εκείνες όπου η απόλυτη θερμοκρασία 

(Τ) και ο αριθμός των moles παραμένουν σταθερά, δηλαδή στις ισόθερμες μεταβολές. 

Για αυτό το λόγο η πίεση (P) και ο όγκος (V) ενός αεριόυ κατα τη διάρκεια μίας 

τέτοιας μεταβολής είναι αντιστρόφως ανάλογα. 

 

Ο νόμος του Boyle εκφράζεται από τη σχέση :  

 

PA VA = PΒ VΒ (1) 

 

Και, αντίστοιχα, η γραφική παράστασή του έχει ως εξής : 

 

 

 

 
 

 

2)Πειραματική διάταξη 
 

Α)  Η πειραματική διαδικασία που πραγματοποιήσαμε διεξήχθη με τις παρακάτω 

βοηθητικές συσκευές οι οποίες μας δόθηκαν :  

 

 



1. Ψυφιακό πολύμετρο 

2. Μεταλλικός κύλινδρος (ο οποίος περιέχει το αέριο) 

3. Μανόμετρο 

4. Σύστημα μέτρησης όγκου με χάρακα 

5. Κυλινδρικό δοχείο μέσα στο οποίο μπαίνει ο κύλινδρος με το αέριο 

6. Καλώδιο για την σύνδεση του πολυμέτρου 

 

Β) Κατόπιν συναρμολογήσαμε την συσκευή η οποία θα μας βοηθούσε στην μελέτη 

μας ακολουθόντας τα παρακάτω βήματα, τα οποία ήταν γραμμένα στο βοηθητικό 

φυλλάδιο εργασίας. 

 

 Συναρμολόγηση συσκευής για τη μελέτη του νόμου των αερίων:  

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. 

 

3) Πειραματική διαδικασία 

 
Για τη διεξαγωγή του πειράματος εργαστήκαμε ομαδικά ως εξής:  

 

 

1. Αρχικά,ρυθμίσαμε τις στρόφιγγες ώστε να επιτρέπεται η είσοδος του αέρα 

στο θάλαμο. 

2. Πιέσαμε προς τα κάτω το μοχλό απελευθέρωσης που υπάρχει στο μεταλλικό 

κύλινδρο και τραβήξαμε προς τα πάνω το στέλεχος. 

3. Ανεβάσαμε το στέλεχος μέχρι ο όγκος να γίνει 300 ml ( το στέλεχος έχει μια 

κόκκινη χαραυγή που μας δείχνει σε σύγκριση με την κλίμακα από πίσω σε 

ποιόν όγκο έχει φτάσει). 

4. Ύστερα, γυρίσαμε τις στρόφιγγες έτσι ώστε να μην εισέρχεται αέρας στο 

θάλαμο, αλλά αυτός να επικοινωνεί μόνο με το μανόμετρο. 

5. Πιέσαμε τη χειρολαβή και κατεβαίνοντας κάθε 20 ml σημειώναμε την ένδειξη 

του μανομέτρου. Ολοκληρώσμε τη διαδικασία όταν φτάσαμε στα 160 ml. 

6. Κατόπιν, επαναφέραμε στην αρχική θέση και πιέσαμε τη χειρολαβή 

αλλάζοντας τον όγκο. 

7. Τέλος, μετατρέψαμε σε βαθμούς Kelvin την θερμοκρασία που κατέγραφε το 

ψυφιακό θερμόμετρο και την καταγράψαμε στην τρίτη στήλη του πίνακα που 

υπήρχε παρακάτω στο φύλλο εργασίας.   
 

 
Με ατόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η διαδικασία της πειραματικής απόδειξης του 

νόμου του Boyle. 



 

4)Μετρήσεις- Επεξεργασία μετρήσεων 

 
Παρακάτω βρίσκονται οι μετρήσεις που καταγράψαμε μετα απο επεξεργασία του 

πειράματος. 

 

          

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

1atm=101325Pa                   

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

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

0,06 107325 300 0,0003 3333 17 290 0,111026 0,111026 0,0134 

0,25 126325 280 0,00028 3571 17 290 0,121969 0,121969 0,0147 

0,32 133325 260 0,00026 3846 17 290 0,119533 0,119533 0,0144 

0,48 149325 240 0,00024 4167 17 290 0,123579 0,123579 0,0149 

0,6 161325 220 0,00022 4545 17 290 0,122384 0,122384 0,0147 

0,71 172325 200 0,0002 5000 17 290 0,118845 0,118845 0,0143 

0,9 191325 180 0,00018 5556 17 290 0,118753 0,118753 0,0143 

1,12 213325 160 0,00016 6250 17 290 0,117697 0,117697 0,0142 

                    

                  0,0143 
                    

                    

                    

                    

          

          

          

          

 slope 0,03464        

 nRT 28,86836028        

 n 0,0120        

          

 

 

5)Διαγράμματα  
Παρακάτω παραθέτω τη γραφική παράσταση του νόμου σε πίεση (P)-1/V  



 
 
 

 

6)Παρατηρήσεις-Συμπεράσματα 
 

Μπορούμε να παρατηρήσουμε πως τα αποτελέσματα τα γραφικών παραστάσεων 

δεν είναι τελείως γραμμικά,γεγονός που πιθανώς οφείλεται σε τυχόν λάθη στις 

μετρήσεις στο εργαστήριο.Ωστόσο,αν υπολογίσουμε πως οι μετρήσεις έγιναν με 

ερασιτεχνικά όργανα  και από μαθητές του λυκείου πρέπει να πούμε πως υπήρξαν 

αρκετά ικανοποιητικές, αφού ακόμα με με κάποια απόκλιση, επαληθεύουν 

επιτυχώς τον νόμο του Boyle. 

 

7)Βιβλιογραφία 

 
1. Φύλλο εργασίας μαθητών  

2. σχολικό Βιβλίο Φυσικής Κατεύθυνσης 

3. Ιστοσελίδα του σχολείου μας 

 

 


