
 (1جتربة )

 حتويالت وحدات قياس امللواثت الغازية واجلسيمات
تعليم الطلبة على استخدام اجهزة قياس امللواثت الغازية واجلسيمات واجراء التحويالت بني وحدات  هدف التجربة:

 امللواثت الغازية واجلسيمية.
 

 اجلزء النظري

تقاس تراكيز الغازات عدا االوزون بوحدات قياس حجمية او كتلية، الوحدات احلجمية حتدد نسبة اخللط بني حجم     
الغاز امللوث مثال اىل حجم اهلواء االصلي، اي نسبة عدد جزيئات الغاز امللوث اىل العدد الكلي جلزيئات اهلواء وهنالك 

 ppb parts( و) جزء الغاز لكل بليون ppm parts per millionثالث تعابري شائعة هي )جزء لكل مليون 
per billion ( و)جزء الغاز لكل ترليونparts per terrilion ppt  اما ابلنسبة اىل الوحدات الكتلية فتحدد .)

(، ويستحسن استعمال هذه الوحدات عند استخالص تركيز 3mg/m( او )3g/mكتلة مادة لوحدة حجم اهلواء مثال)
ن املرشح املعاجل الجل التحليل الكيميائي او التاثريات الصحية املتعلقة بكتلة امللوث املستنشق. يف بعض االحيان غاز ما م

يف قياس اجلسيمات العالقة، كما ميكن قياس تركيز امللواثت اجلسمية بوزهنا على وحدة  3particles/mنستعمل وحدات 
 .2Tun/mileاو 2mg/cmاملساحة كان تكون 

وحدات القياس هذه ميكن اجراء التحويالت عليها وحسب الرغبة )من احلجمية اىل الكتلية وابلعكس( ولكن هذا أن     
التحويل البد ان ايخذ بنظر االعتبار ظروف اجلو القياسية اما الظروف غري القياسية فمثال يف الظروف القياسية )درجة 

 :[4]لكتلية اىل حجمية من العالقة احلرارة صفر مئوي وضغط جوي واحد( يكون التحويل من ا
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mg

m3) =
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22.4
∗ Mx                           (1-1) 

 اما ابلنسبة اىل الظروف الغري قياسية )درجة احلرارة ابلكلفن والضغط ابلباسكال( فالتحويل يكون:

                              Cx(ppm) =
R ∗ T

P ∗ Mx
∗ Cx (

mg

m3)                       (1-2) 

: الوزن Mxميثل حجم مول واحد من الغاز النقي يزن كتلة موالرية نسبية عند الظروف اجلوية القياسية،  22.4حيث ان 
 .K1-8.314 J.mol [2].-1 الثابت العام للغازات وقيمتها  Rاجلزيئي، 



واليت هي عبــارة عن وزن عــمود االوزون من  Dobsonتقاس كمية االوزون يف اجلو ابستخدام وحدة الدبسن  :حظةمال
 .2molecules/cm 162.7*10السطح اىل قـمة الغالف اجلوي وتـساوي الدبسن حوايل 

 املواد واالدوات املستخدمة

 . 2COقياس غاز  جهاز. 1

 . حاسبة يدوية.2

 طريقة العمل

 املوجود يف خمترب تلوث اهلواء، بعد التاكد من عمل البطارية بصورة جيدة.  2COنقوم بتشغيل جهاز قياس غاز  1.

 . نقوم بتسجيل القراءات يف اماكن خمتلفة داخل القسم ويف ممرات اجلامعة .2

 لظروف الغري قياسية () يف ا (2-1). نقوم ابجراءات حتويل الوحدات املقاسة بوساطة هذه االجهزة بتطبيق القانون 3
 وذلك حسب اجلدول التايل:

 

 مكان الرصدة
 حتويل الوحدات قراءات اجلهاز وحمطة الرصد
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 ) يف الظروف القياسية ( ومقارنة النتائج. (2-1)نقوم إبعادة حتويل الوحدات املقاسة سابقا بتطبيق القانون . 4

 .-1غم . مول 44.01هو  2CO، الوزن اجلزيئي لغاز  ابسكال 000100,ابر يساوي  1مالحظة: 

 

 



 املناقشة

 النتائج اليت حصلنا عليها من قراءات االجهزة املختلفة، وماذا تعين قراءة كل جهاز من هذه االجهزة؟: مناقشة 1س

 ----------------------------------------------------اجلواب: 

-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------. 

 : مناقشة التحويالت هلذه القراءة من حجمية اىل كتلية وابلعكس؟2س

------------------------------------------------------------اجلواب: 
------------------------------------------------. 

 : هل هنالك اتثري للعوامل اجلوية على هذه القراءات وملاذا؟3س

------------------------------------------------------------واب: اجل
-------------------------------------------------. 

 : تقييم القراءات اليت حصلت عليها وقارهنا مع احلدود املسموح هبا عامليا، وما هي نسبة اخلطأ فيها وملاذا؟4س

------------------------------------------------------------اجلواب: 
-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------. 

: كيف تتوقع ان تكون قراءات هذه االجهزة اذا نصبت يف اماكن اخرى مثل قرب الشارع العام او تقاطع سيارات او 5س
 امعة وملاذا؟يف ممرات اجل

------------------------------------------------------------اجلواب: 
-------------------------------------------------. 

 
 

 

 

 


