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         ● ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ BOYLE ●             

 

 Ο νόμος του Boyle γενικά 

Ο Νόμος του Μπόιλ, γνωστός και σαν νόμος Μπόιλ-

Μαριότ, πήρε το όνομά του αρχικά από τον Ιρλανδο  

φυσικό φιλόσοφο Ρομπερτ Μποιλ (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: 

Ο όγκο 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  

 

Το γινόμενο επομένως είναι σταθερό και ισούται με 

όπου ο αριθμός των γραμμομορίων τού αερίου και 

η παγκόσμια σταθερά των ιδανικών αερίων που στο 

διεθνές σύστημα μονάδων (S.I) έχει τιμή 

 

 

 Πειραματική Διάταξη 
Για το πείραμα χρειάστηκαν τα παρακάτω : 

 Μεταλλικός θάλαμος κυλινδρικού σχήματος. Ο 

όγκος του είναι 300 ml 

 Μανόμετρο  

 Ψηφιακό πολύμετρο 

 Μέτρο όγκου 

 Σύριγγα των 20 ml 

 Κυλινδρικό δοχείο στο οποίο τοποθετείται ο 

μεταλλικός θάλαμος ( λουτρό) 

  

 Πειραματική Διαδικασία 



  Ρυθμίζουμε τις στρόφιγγες με τέτοιο τρόπο ώστε 

να εισέρχεται αέρας στον θάλαμο. 

 Πατάμε τον μοχλό απελευθέρωσης που υπάρχει 

στον μεταλλικό κύλινδρο και τραβάμε προς τα 

πάνω το στέλεχος μέχρι η κόκκινη ένδειξη να 

δείξει 300 ml 

 Μετά γυρίζουμε τις στρόφιγγες ώστε να μην 

επιτρέπεται η είσοδος αέρα αλλά να επικοινωνεί 

μόνο με το μανόμετρο 

 Πιέζουμε την χειρολαβή και κάθε 20 ml 

σημειώνουμε την ένδειξη του μανόμετρου. 

Συνεχίζουμε την διαδικασία μέχρι να φτάσουμε 

τα 160 ml. 

 

              ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Ο παραπάνω πινάκας δημιουργήθηκε με το  

Microsoft office Excel 



   Επεξεργασία Δεδομένων 

   

 

 

Το παραπάνω σχεδιάγραμμα σχεδιάστηκε με το  

Logger pro 3 

  Βιβλιογραφία – Πηγές 

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 


