
 

 

 

 

من خالل جهاز بعض الصور واعلق علٌهن ألوضح كٌفٌة تحدٌد ضغط الغاز  سأدرجهنا 

  -المانومتر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ز فً اشرح مختصر لكٌفٌة تحدٌد ضغط الغ

 جهاز المانومتر 

 ( 12كٌمٌاء ) 

 المنتدى التربوي 

/  د إعدا

 االستاذة 

 الرٌاض الندٌة

مفتوح فً الشكل موجود جهاز مانومتر 

اي معرض  الطرف ) الفرع االٌمن (

للهواء الخارجً إذن الضغط الجوي هو 

بٌنما   (Patm) المؤثر على هذا الفرع 

 غاز .  ابه بقارورة ف االخر مربوط الطر

من خالل وضع الزئبق الموجود فً 

نزوله فً الفرع االٌمن المانومتر نالحظ 

 الفرع األٌسر هذا ٌدل على : وارتفاعه فً

الهواء الخارجً ٌؤثر بضغط على األنبوب 

 القارورة أكبر من ضغط الغاز الموجود فً 

أي ان الضغط الجوي أكبر من ضغط الغاز 

اع بٌنهما وفارق بمقدار فارق االرتف

 ( . hاالرتفاع نرمز له بالرمز ) 

 -لذلك ٌكون :

Patm = Pgas + h 

Pgas = Patm- h 

 

هنا موجود نفس الجهاز بنفس الخصائص 

 للجهاز السابق .

من خالل وضع الزئبق الموجود فً ولكن 

االٌسر نزوله فً الفرع المانومتر نالحظ 

 هذا ٌدل على :االٌمن الفرع ا وارتفاعه فً

ٌؤثر بضغط  الغاز الموجود فً المستودع 

 الضغط الجوي على األنبوب أكبر من 

من ضغط الغاز  أقل أي ان الضغط الجوي 

اع بٌنهما وفارق بمقدار فارق االرتف

 ( . hاالرتفاع نرمز له بالرمز ) 

 -لذلك ٌكون :

Patm = Pgas -  h 

Pgas = Patm+  h 

 

 

 

 

هنا من خالل مالحظتنا على مستوى 

الزئبق فً االنبوبتٌن نالحظ انهما على 

  -:نفس المستوى هذا ٌدل على

 أن ضغط الغاز = الضغط الجوي

 

 -لذلك ٌكون :

Patm = Pgas  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

إذا صادفتك مسائلة تطبٌقٌة عن اٌجاد الضغط عن طرٌق المانومتر ما علٌك سوء أن تالحظ 

 الشكل المعطى وتحدد قٌمة ضغط الغاز من خالل االستناد للقواعد المعطى لك هنا .

 مغلق
 ملٌئة بالغاز بقارورةوالطرف االخر تم وصله هنا تم غلق أحد الطرفٌن 

من المالحظ وجود فراغ فً الجانب الطرف األٌمن للجهاز وكون 

فً هذه الحالة ضغط الغاز  مستوى الزئبق غٌر متساوي ف الطرفٌن 

         ( hسٌساوي فارق االرتفاع ) 

  -أي أن :

Pgas =   h 

 فراغ

 مغلق
إال أن الفرق هو تساوي مستوى للجهاز السابق  مشابهةالفكرة  هنا 

 ( = صفر   hالزئبق فً الطرفٌن أي أن قٌمة ) 

 لذلك  فأن :

Pgas =   0 

 

عدم وجود فراغ إال أن الفرق هو للجهاز السابق  مشابهةالفكرة  هنا  مغلق

هنا فً هذه الحالة ضغط  ممتلئجزئً فً الطرف االٌمن بل االنبوب 

   الغاز ٌساوي الضغط الجوي 

 لذلك  فأن :

Pgas =   Patm 


