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:لاتهٛح انٕٓاء نالَضغاط ٔانتٕضع (  I  

ٕاضطح األصثع نُمٕو ـى َطذ فْٕتّ تــم يحمٍ ثـٍ انٕٓاء داخـح يـٛـًـس كـجـحـَ تـجـارب :  
  تانًُأنتٍٛ انتانٛتٍٛ :

  

 اضتُتاجيالحظح ٔ  حٛثٚانتجرانًُأنح 

 

 
   

 حركح انًكثصيُحٗ   

   

  ٌتعذ دفع يكثص انًحمٍ ، َالحع تُالص حجى انٕٓاء انًحجٕز،َمٕل إر 
 . ضغظ انٕٓاء لذ ارتفعأٔ إٌ  اَضغظانٕٓاء لذ ٌ إ 

 

 
 

 يُحٗ حركح انًكثص  

  

   ٌتعذ جـر يكثص انًحمٍ ، َالحـع تساٚـذ حجى انـٓـٕاء انًحجٕز، َمٕل إر 
 . اَخفضنٕٓاء لذ ضغظ اأٔ إٌ  تٕضعانٕٓاء لذ ٌ إ 

 خـــالصـــح :
 
 

II)  انتحمك يٍ أٌ نهٕٓاء كتهح:   
ز داخهٓا َمٕو تمٛاش كتهح كرج يُفٕخح، ثى َفرغ تعذ رنك جسءا يٍ انٕٓاء انًحجٕتجرتح :     

    نُمٛص يٍ جذٚذ كتهتٓا تٕاضطح يٛساٌ انكترَٔٙ .،  L 1.1فٙ لُُٛح ضعتٓا 
                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

َتائج :      
  g 101.5  =1mكتهح انكرج فٙ انثذاٚح ْٙ :                        ●  

  L 1.1كتهح انكرج تعذ إفراغ  ●    g 944.8  =2m يٍ انٕٓاء انًحجٕز داخهٓا ْٙ :         
2m - 1m  =m  :      يٍ انٕٓاء ْٙ L 1.1ٔتانتانٙ فكتهح  ●    

g 1.4  =m   أ٘ :                                                                 

.انٕٓاء لاتم نالَضغاط ٔانتٕضع   
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 خـــالصـــح :
 

 
 
 
 

III: يكَٕاخ انٕٓاء )     
تجرتح :      

 
يـالحـظـح :      
ثى ٚحم يحهّ انًاء از االٔكطجٍٛ انالزو نثمائٓا يشتعهح، ـار غـفـتُطفٗء انشًعح تعذ َ   

 تُطثح انخًص تمرٚثا يٍ حجى انمُُٛح .
اضـتـُـتـاج :       

 
 
 
 
 
 
 

 
 يـــهـــحـــٕظـــح :

ٚحتٕ٘ انٕٓاء،تاإلضافح إنٗ ثُائٙ االٔكطحٍٛ ٔثُائٙ اٜزٔخ، عهٗ يكَٕاخ أخرٖ تُطة    
ائٙ أٔكطٛذ انكرتٌٕ ٔاألرغٌٕ ...   ضعٛفح جذا، ٔيٍ تُٛٓا : تخار انًاء ٔثُ  

 

َطتُتج أٌ نهٕٓاء كتهح .  ♦      
    ♦ هـحأ٘ أٌ انكـتـ،  تمرٚثا g 0.24ٙ ـٙ انظرٔف االعتٛادٚح ْـٕاء فـيٍ انٓ L 1ح ـهـتـك   

L/g 0.24  =ρانحجًٛح نهٕٓاء ْٙ     

انٕٓاء خهٛظ طثٛعٙ يتجاَص ٚتكٌٕ يٍ غازٍٚ أضاضٍٛٛ، ًْٔا :     
: ْٔـٕ غـاز شفاف عـذٚـى انهـٌٕ ضـرٔر٘ نالحتراق، َطثح ٔجـٕدِ ثُائٙ االٔكطجٍٛ    

، أ٘ انخًص تمرٚثا.  21% فٙ انٕٓاء   
ٕدِ ـٌٕ ال ٚطاْـى فٙ االحتراق،َطثح ٔج: ْٔـٕ غـاز شفاف عذٚـى انهثُائٙ اٜزٔخ     

، أ٘ أرتعح أخًاش تمرٚثا. 58 %انٕٓاء   
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