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Μια σύνθετη άσκηση στο νόμο Boyle 
 

Σε ένα οριζόντιο κυλινδρικό δοχείο με θερμικώς αγώγιμα τοιχώματα 

υπάρχουν n= 0,01mol  αερίου που 

φράσσονται αεροστεγώς με έμβολο. 

Ασκούμε στο έμβολο κατάλληλη 

δύναμη F  ώστε αυτό να μετακινείται 

πολύ αργά προς τα έξω με σταθερή 

ταχύτητα. Με ένα μανόμετρο 

(πιεσόμετρο) που είναι προσαρμοσμένο 

στο δοχείο καταγράφουμε την πίεση του αερίου σε συνάρτηση με την 

απόσταση x  του εμβόλου από την βάση του δοχείου. Οι τιμές των 

μετρήσεων αυτών φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 
p(atm) 2,40 1,60 1,20 0,96 0,80 0,75 0,60 

x(m) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,32 0,40 

Επίσης καταγράφεται ότι η δύναμη F  που ασκούμε στο έμβολο στη 

θέση x= 0,30m  έχει μέτρο F = 30N  με φορά προς τα έξω. Αν η 

ατμοσφαιρική πίεση είναι 5 2

atp =1atm=10 N / m  και 
25 Joule

R=
3 mol.K

 

α) Να εξηγείστε ποιο είναι το είδος της μεταβολής. 

β) Να βρεθεί η εξίσωση p= f(V) που συνδέει την πίεση του αερίου με 

τον όγκο του και να γίνει σε χαρτί millimetre και σε βαθμολογημένους 

άξονες η αντίστοιχη γραφική παράσταση. 

γ) Ποια είναι η θερμοκρασία του αερίου; 

δ) Να βρεθεί η δύναμη aF = f(x)που περιγράφει την δύναμη που ασκεί το 

αέριο στο έμβολο σε συνάρτηση με την απόστασή του x  από την βάση 

του δοχείου. 

ε) Να βρεθεί η δύναμη F = f(x)που περιγράφει την εξωτερική δύναμη 

F που ασκείται στο έμβολο σε συνάρτηση με την απόστασή του x  από 

την βάση του δοχείου. 

στ) Να γίνουν σε χαρτί millimetre και σε βαθμολογημένους άξονες και 

σε κοινό διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις aF = f(x)και F = f(x) . 

ζ) Να γίνει σε χαρτί millimetre και σε βαθμολογημένους άξονες η 

γραφική παράσταση της πίεσης του αερίου  p= f(x)  σε συνάρτηση με 

την απόσταση x  του εμβόλου από την βάση του δοχείου. 
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