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  قانون گازها - شارل گيلوساك -دستوركارآزمايش بويل ماريوت

  
  هدف آزمايش 

  اندازه گيري فشارجوآزمايشگاه -1
  اندازه گيري ضريب ازدياد فشارگازها  -2
  بررسي قانون عمومي گازها -3

  بويل ماريوت درپوش محفظه دوجداره-ترمورگوالتور -سيركوالتور -دماسنج -جيوه  -دستگاه بويل ماريوت : وسايل آزمايش
  اندازه گيري فشار جو آزمايشگاه  -1

  تئوري آزمايش 
معكوس متناسب با فشارمي باشد  دماي ثابت، حجم به طور در براساس قانون بويل ماريوت به ازاي جرم معيني از يك گاز 
Vباتوجه به اين معادله، بديهي است كه نمودار ). PV=C= ثابت (

 Hاكنون اگر. يك خط راست خواهد بود Pبرحسب 1
2Tو 1Tاختالف سطح ترازجيوه درلوله هاي  hحسب سانتيمتر جيوه و فشارجو بر باشد دراين صورت فشار گاز  برحسب سانتيمتر 

)P( رابر خواهد بود بابسانتيمتر جيوه  برحسب: 
  hHP += 
V ازطريق برون يابي نمودار. 

  )1شكل ( .بدست مي آيدH، فشار جوhبرحسب  1
  

  روش انجام آزمايش 
 پمپ كرده و اطراف لوله محتوي گاز مي باشد كه آب با دماهاي مختلف را دستگاه بويل ماريوت موجود داراي يك سيركوالتور 

دستگاه  انجام مي شود، پس نيازي به استفاده از) دماي محيط(دماي ثابت  در اين آزمايش چون .مي دهد را تغيير دماي گاز
كه با باال و پايين بردن لوله (براي انجام اين آزمايش الزم است كه در حجم هاي دلخواه و مختلف از گاز . شدسيركوالتور نمي با

اندازه گيري  cmبسته لوله را برحسب اختالف ارتفاع دو سطح جيوه درطرف باز لوله و طرف) شود متحرك دستگاه انجام مي
29.0الزم به توضيح است كه مساحت قاعده لوله محتوي گاز . (را پرنماييد كنيد و جدول زير cmاست. 

( )cmh  ( )31 −cmV  ( )cmV  شماره آزمايش  
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Vسپس با رسم منحني 

و با توجه به رابطه ) اختالف ارتفاع ستون جيوه در دو طرف( hبرحسب) عكس حجم( 1

V
chH 01كه در آن به ازاي += =V داريمHh مي توان ) hقطع محور ادامه دادن منحني تا(، به روش برون يابي =−

  . را كه فشار جو در آزمايشگاه است بدست آورد Hمقدار 

  
 )1(شكل                                                                        

  
  اندازه گيري ضريب ازدياد فشار گازها در حجم ثابت  -2

  تئوري آزمايش 
بدست مي  قانون تجربي گيلوساك مطابق رابطه زير كه از دراين آزمايش با بررسي تغييرات فشار گاز برحسب دما در حجم ثابت

 . را اندازه گيري مي كنيم) كه در اينجا هوا مي باشد(، ضريب ازدياد فشار گاز آيد
  TPPP Δ+= β00 

را  منحني تغييرات فشار گاز اگر. مي باشد گاز ضريب ازدياد فشارβو 0Tدماي  در فشارT ،0Pدماي  در فشار Pآن  كه در
و شيب  0Pكه عرض از مبداء آن  داشت رسم كنيم يك خط راست مطابق شكل زيرخواهيم TΔبرحسب تغييرات دماي گاز 

 . است 0Pβخط 

  
  )2(شكل                                                                          

  . را بدست آورد βو محاسبه شيب آن مي توان  TΔبنابراين با داشتن منحني تغييرات فشار برحسب 
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  روش انجام آزمايش 

اندازه گيري  )البته درحجم ثابت(دماهاي مختلف  را در گاز براي انجام آزمايش با توجه به تئوري آزمايش الزم است كه فشار
 SETمي باشد كه با قرار دادن كليد آن روي  سيركوالتور داراي يك دستگاه بويل ماريوت موجود براي تغيير دماي گاز.كنيم

 انجام اين آزمايش ابتدا يك حجم دلخواه را براي بررسي تغييرات فشار در. مي توان دستگاه را براي  دماي مورد نظر تنظيم كرد
 و در3cm20حجم  را در سپس فشار )3cm 20به عنوان مثال (آن حجم بايد انجام شود انتخاب كنيد  با دما كه آزمايش در گاز

 .كنيد وارد جدول زير دماي محيط اندازه گيري كرده و در

0TTT −=Δ  ( )CT 0 ( )cmHghHP   شماره آزمايش  =+
        

ردماهاي مختلف دبعد ازاين مرحله، دستگاه سيركوالتور را روشن  و با تغيير دماي آب به اندازه ده درجه در هر مرحله فشار گاز را 
با حركت دادن لوله متحرك مي توانيم حجم گاز را ثابت . اندازه گيري و در جدول يادداشت كنيد) 3cm20ولي در حجم ثابت (

 . ديرا محاسبه نمايβو محاسبه شيب خط مي توانيد  TΔبا رسم منحني فشارهاي اندازه گيري شده برحسب . نگه داريم
 
  بررسي قانون گازها  -3

  تئوري آزمايش  
 رابطه زير برقرار KT)(و دماي آن  V، حجمPو فشار nدرمورد گازهاي كامل مي دانيم كه بين تعداد مول هاي يك گاز 

 .است
   nRTPV = 

 .همواره داريم بنابراين به ازاي مقدار معيني از يك گاز. ثابت عمومي گازها مي باشد Rكه درآن 
T=ثابت   

PV 
 .براي تبديل دماي سانتيگراد به كلوين داريم. كه در اين رابطه دما برحسب كلوين است

  ( ) ( ) 2730 += CTKT 
موجود  براي گاز )صادق است كه براي گازهاي معمولي درفشارهاي كم نيز( آزمايش مي خواهيم قانون فوق را دراين قسمت از

  . دردستگاه بررسي كنيم
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  روش انجام آزمايش 

را روشن  درجدول زير قيد كنيد، سپس سيركوالتور ار دماي محيط، فشار گاز را در يك حجم دلخواه اندازه گرفته و آن ابتدا در
 . مرحله، فشارگاز را در حجم هاي مختلف اندازه گرفته و جدول زير را پر كنيد در هر Co10كرده و با تغييرات دما به اندازه 

T
PV  ( )KT  ( )3cmV  ( )cmHghHP   شماره آزمايش =+

          

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


