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Νόμος Boyle- Ισόθερμη μεταβολή 

 

1.  Ένα αέριο έχει μάζα 4g και βρίσκεται μέσα σε δοχείο με έμβολο 

καταλαμβάνοντας όγκο V = 8L . Το αέριο συμπιέζεται ισόθερμα μέχρι η 

πυκνότητά του να γίνει 1,6g / Lκαι η πίεσή του 6,4atm .Να συμπληρωθεί 

ο παρακάτω πίνακας αν όλες οι καταστάσεις αυτού ανήκουν στην 

ανωτέρω ισόθερμη μεταβολή του αερίου. 
Κατάσταση 

του αερίου 

Πίεση αερίου 

p(atm)  

Όγκος αερίου 

V(L) 

Πυκνότητα αερίου 

ρ(g / L) 

Α  8  

Β 2,5   

Γ   0,8 

Δ 4   

Ε  3,2  

Ζ 6,4  1,6 

 

2.  Στο κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος εμβαδού βάσης 
2A= 0,04m υπάρχει αέριο σε θερμική ισορροπία 

με του λουτρό σταθερής θερμοκρασίας που το 

περιβάλλει. Το αέριο φράσσεται με έμβολο που 

έχει πάνω του κατάλληλο σώμα Σ ώστε να 

ισορροπεί και να απέχει από τη βάση 32h cm . 

Το συνολικό βάρος του εμβόλου και του 

σώματος είναι 200N . Αφήνουμε πάνω στο 

έμβολο με κατάλληλο ρυθμό πολύ μικρά 

σώματα ώστε αυτό να κατεβαίνει πολύ- πολύ  

αργά με σταθερή σχεδόν μηδενική ταχύτητα. 

Αν η ατμοσφαιρική πίεση είναι 5

atm 2

N
p = 10

m
 

να βρείτε: 

α) την αρχική πίεση του αερίου. 

β) ποιο είναι το είδος της μεταβολής, 

γ) την πίεση του αερίου όταν το έμβολο έχει κατέβει κατά Δy = 2cm , 

δ) πόσο το συνολικό βάρος του εμβόλου και των σωματιδίων στην 

ανωτέρω θέση του ερωτήματος (γ). 

 

3.  Σε δύο δοχεία που έχουν έμβολο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

μεταβολής του όγκου υπάρχουν 20,25mol O  και 2g He  αντίστοιχα σε 

αρχικές καταστάσεις A(8atm -1L)  για το οξυγόνο και B(8atm - 1,5L)για 

το ήλιο. Αν r,HeM = 4g / mol  και 
atm.L

R = 0,082
mole.K

, 

Λουτρό σταθερής

θερμοκρασίας

αέριο

ατμp

Σ

h
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α) να βρείτε  τις θερμοκρασίες των δύο ισοθέρμων μεταβολών που 

παθαίνουν τα αέρια, 

β) ποιες είναι οι πιέσεις των αερίων όταν ο όγκος τους είναι 4L , 

γ) να σχεδιασθούν στο ίδιο βαθμολογημένο διάγραμμα p V  οι δύο 

ανωτέρω ισόθερμες μεταβολές. Τι παρατηρείτε; 

 

4.  Ένα δοχείο με θερμικώς αγώγιμα 

τοιχώματα είναι στη οριζόντια θέση 

μέσα σε λουτρό σταθερής 

θερμοκρασίας Τ. Το δοχείο φράσσεται 

με ευκίνητο έμβολο που αρχικά ηρεμεί 

και απέχει από την βάση του δοχείου 

0 0,64m . Έτσι έχει αποκλεισθεί στο 

δοχείο μια ποσότητα αερίου που είναι 

σε θερμική ισορροπία με το λουτρό 

σταθερής θερμοκρασίας. Ασκούμε στο έμβολο κατάλληλη δύναμη ώστε 

αυτό να μετακινείται πολύ αργά και με σταθερή ταχύτητα χωρίς να 

επηρεάζεται η θερμική ισορροπία του συστήματος. 

Όταν το έμβολο έχει μετατοπισθεί κατά 1Δ = 16cm  η πίεση του αερίου 

είναι 4 2

1p = 8.10 N / m  και η πυκνότητα ρ= 1g / L . 

Α) Ποιά είναι η ατμοσφαιρική πίεση atp ; 

Β) Ύστερα από μετατόπιση του εμβόλου από την αρχική θέση κατά 2Δ  

η πίεση του αερίου είναι 4 2

2p = 6,4.10 N / m . 

Να βρείτε: 

α) την μετατόπιση του εμβόλου 2Δ , 

β) την πυκνότητα του αερίου στη θέση αυτή, 

Γ) Σε μια μετατόπιση του εμβόλου από την αρχική θέση κατά 3Δ , η 

δύναμη του αερίου στο έμβολο έχει μειωθεί κατά 37,5%. Να υπολογίσετε 

την μετατόπιση του εμβόλου 3Δ . 

 

5.  Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται σε οριζόντιο δοχείο που κλείνεται 

αεροστεγώς με ευκίνητο έμβολο. Το αέριο θερμαίνεται ισόθερμα και 

όταν ο όγκος του είναι 1V = 1L η πίεσή του είναι 5 2

1p = 6.10 N / m . 

α) Ποια είναι η πίεση του αερίου όταν ο όγκος είναι μεταβληθεί κατά 

ΔV = 0,25L ; 

β)Να βρείτε την εξίσωση της F = f(x) της δύναμης F  που ασκεί το 

αέριο στο έμβολο σε συνάρτηση με την απόσταση x  του εμβόλου από 

την βάση του δοχείου. 

γ) Να υπολογίσετε την μέση μεταβολή της δύναμης του αερίου στο 

έμβολο ανά μονάδα μετατόπισης του εμβόλου, όταν η μετακίνηση γίνεται 

από την θέση 1x = 0,20m  μέχρι την θέση 2x = 0,24m . 

Λουτρό σταθερής

θερμοκρασίας

0

ατμp
αέριο0p



Βασίλης Τσούνης Φυσικός                 www.btsounis.gr                   mail@btsounis.gr  |  
                                                     

3 

 

 

6.  Ένα οριζόντιο δοχείο με θερμικώς αγώγιμα τοιχώματα φράσσεται με 

ευκίνητο έμβολο που αρχικά ηρεμεί και έχει 

αποκλείσει στο δοχείο μια ποσότητα αέρα 

(κατάσταση Α). Μετακινούμε πολύ αργά το 

έμβολο  με σταθερή ταχύτητα και έτσι το 

αέριο εκτονώνεται και η πίεση μεταβάλλεται  

με την πυκνότητα όπως στο διάγραμμα. 

Κατά την διάρκεια της μεταβολής η 

ατμοσφαιρική πίεση είναι 5 2

atp = 10 N / m . 

α) Να εξηγηθεί το είδος της μεταβολής. 

β) Ποια είναι η πυκνότητα του αερίου στην ανωτέρω μεταβολή. 

γ) Υπολογίστε την θερμοκρασία του αερίου; 

Δίνονται -3

r

Kg
M = 29.10

mol
 και 

25 Joule
R =

3 mol.K
 

 

7.  Στο κατακόρυφο κυλινδρικό δοχείο του σχήματος εμβαδού βάσης 
-3 2A= 5.10 m υπάρχει αέριο σε θερμική 

ισορροπία με το λουτρό σταθερής θερμοκρασίας 

που το περιβάλλει. Το δοχείο φράσσεται με 

έμβολο μάζας m= 1Kg  που απέχει από τη βάση 

h= 0,5m . Έτσι έχει αποκλεισθεί ποσότητα 

αερίου n= 0,102mol .  

Ασκούμε στο έμβολο κατάλληλη κατακόρυφη 

δύναμη F  τέτοιου μέτρου ώστε να κατέρχεται 

πολύ αργά με σταθερή ταχύτητα έτσι ώστε να 

είναι σε συνεχή θερμική ισορροπία με το 

λουτρό. Αν η ατμοσφαιρική πίεση είναι 

5

atm 2

N
p = 10

m
,

25 Joule
R =

3 mol.K
και 210 / ,g m s να βρείτε: 

α) την πίεση του αερίου πριν την άσκηση της δύναμης F , 

β) την θερμοκρασία του αερίου, 

γ) την πίεση του αερίου όταν το έμβολο έχει κατεβεί κατά y = 0,1m , 

δ) την συνάρτηση F = f(y)της δύναμης F  που ασκούμε στο έμβολο σε 

συνάρτηση με την κατακόρυφη μετατόπιση y του εμβόλου. Να γίνει η 

γραφική παράσταση της F = f(y) 

 

 

 

2p(N / m )

(g / L)
(0,0)

49.10

1,2

B

Λουτρό σταθερής

θερμοκρασίας

αέριο

F

h

atp


