
صنایع آموزشی

به کمک این وسیله می توان قانون بویل ـ ماریوت، نمودار  و نمودار  را بررسی نمود. این دستگاه شامل سیلندر مدرج به 
عنوان مخزن گاز و پیستون متحرک و فشارسنج عقربه ای متصل به دستگاه برای اندازه گیری فشار گاز داخل مخزن می باشد.

مواد و ابزار مورد نیاز:

1دستگاه    دستگاه بویل ـ ماریوت  بدون جیوه  

عملکرد دستگاه:

1- شیر تخلیه هوای دستگاه را باز کنید تا هوای داخل مخزن و محیط، به هم ارتباط داده شده و هم فشار باشند.
2- با چرخاندن دسته، پیچ پیستون دستگاه را تا انتها به عقب ببرید.

3- پیستون را آنقدر جابه جا کنید تا در مقابل حجم 50 میلی لیتر دستگاه قرار گیرد. در این حالت شیر تخلیه را ببندید؛ فشارسنج، 
فشار پیمانه ای را صفر نشان می دهد و فشار هوای داخل مخزن با فشار محیط )P0( برابر می باشد.

4- حجم مخزن دستگاه را با جلو راندن پیستون به 40 میلی لیتر برسانید و فشار پیمانه ای را که فشارسنج دستگاه نشان می دهد 
Pg2  یادداشت می کنید.

5- حجم مخزن را دوباره کاهش دهید تا مثاًل  برسد و فشارسنج روی دستگاه، فشار پیمانه ای Pg3 را نشان می دهد 
و فشار هوای داخل مخزن  می باشد.

6- حجم مخزن را دوباره کاهش دهید تا مثاًل به کمتر از 21 میلی لیتر برسد و فشار پیمانه ای   Pg4  را یادداشت نمائید و فشار هوای 
مخزن  می باشد.

تذکر:

برای حجم مخزن کمتر از 21 میلی لیتر، فشار پیمانه ای از حدود اندازه گیری فشارسنج متصل به دستگاه بیشتر می شود و قابل اندازه 
گیری با این فشارسنج نمی باشد. لذا در آزمایش حدود تغییرات حجم را بین 50 میلی لیتر تا کمتر از 21 میلی لیتر به کار برید و همچنین 

فشار بیشتر از این حد، خطای بیشتری در آزمایش ها ایجاد می کند. 

راهنمای بررسی و تحقیق قانون بویل ـ ماریوت بدون جیوه
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7- جدول زیر را از روی اعداد به دست آمده در آزمایش کامل کنید.
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8- با استفاده از جدول درباره قانون بویل ـ ماریوت بحث کنید.

9- نمودار  )فشار بر حسب حجم( را روی کاغذ میلی متری رسم کنید. با توجه به نمودار، وقتی حجم به سمت صفر میل می کند 
و همچنین وقتی فشار به سمت صفر میل کند، بحث کنید.

10- نمودار   فشار بر حسب معکوس حجم )  ( را رسم کنید.

: )P0( اندازه گیری فشار محیط آزمایشگاه

عالوه بر مراجعه به سایت هواشناسی می توان برای اندازه گیری فشار محیط آزمایشگاه بدون استفاده از جوسنج و فقط با استفاده از 
دستگاه بویل ـ ماریوت به روش زیر عمل کرد.

با آزمایش،  فشار و حجم را برای دو حالت متفاوت به دست آورید و با استفاده از روابط زیر P0  فشار محیط را محاسبه کنید.


