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सारांश : जेव्हा आपण वाढक्रदवसाच्या वेळी फुगे फुगवतो, तेव्हा आपल्याला माहीत असते की, फुग्याच्या आतील हवेचा 

दाब वातावरणातील दाबापेक्षा जास्त असतो. जेव्हा हवेला बाहेर पडण्याची संधी क्रमळते तवे्हा ती जोरात स्फोटकीय 

आवाज करत बाहेर पडते क्रकंवा हळूहळू सोडल्यास / जाऊ क्रदल्यास फुगा हवेत उडतो हे सवाांच्या बालपणीच्या 

अनुभवावरून स्पष्ट होते. साधारणपणे, वगाात उपलब्ध असलेली उपकरणे वापरून, क्रदलेल्या फुग्याच्या आतील हवेचा 

दाब अंदाजे मोजणे हे या प्रयोगाचे उक्रिष्ट आहे. 

 

उपकरणे : 1 शलटरचे मोजपात्र (वृत्तशचती / दंडगोल आकाराचा मापक), पूणापणे फुगवलेला फुगा ठेवता येईल अशी 

बादली, बादली सोयीस्कररीत्या ठेवता येईल असे तबक क्रकंवा टरे, बादली पूणापणे भरण्यासाठी लागणारे (आवश्यक) 

पाणी, हवा अडवण्यासाठी / थांबवण्यासाठी लागणारा शचमटा / चाप, लघु क्रत्रज्येची आशण 30 से.मी. लांबीची सामान्य 

नळी. 

 

कृती : 

1. फुग्यामध्ये हवा भरा आशण त्वररत एक प्लाशिकची पातळ नळी फुग्याच्या तोडंात घाला आशण क्रतला शचमटा / चाप 

लावा जेणेकरून हळूहळू / कमी दरानेही फुग्यामधील हवा बाहेर सुटणार / बाहेर पडणार नाही. 

2. बादली अगदी काठापयांत / पूणापणे पाण्याने भरून घ्या आशण पाण्याच्या कमी दराच्या गळतीची तपासणी 

करण्यासाठी बादलीमधील पाण्यात उघड्या तोडंाची नळी घाला. [बादलीच्या काठापयांत पाणी भरले जात आहे याची 

शशक्षकांनी खात्री करून घेतली पाक्रहजे. या टप्प्यावर शशल्लक रक्रहलेली मोकळी जागा Vc चे मोजमाप चुकीचे देईल.] 

3. ररकाम्या तबकामध्ये / टरेमध्ये पाण्याने भरलेली बादली ठेवा. हळूहळू पाण्यात फुगा घाला आशण बादलीतले वाहून 

जाणारे पाणी टरे / तबकामध्ये जाऊ द्या. फुग्याला पाण्यामध्ये खाली ढकला, जेणेकरून तो पाण्यामध्ये पूणापणे बुडेल.  

[फुगा पाण्यामध्ये पूणापणे बुडला आहे याची शशक्षकांनी खात्री करून घ्यावी.] 

4. टरेमध्ये / तबकामध्ये जमा झालेल्या पाण्याचे आकारमान Vc, मोजपात्राच्या सहाय्याने / मोजपात्र वापरून मोजले 

जाऊ शकते. फुग्याच्या आतील संपीक्रडत / संकुशचत झालेल्या हवेचे आकारमान Vc आहे. फुग्याच्या आतील हवेचा 

दाब Pc आहे. 

5. आता, मोजपात्राच्या काठापयांत पाणी भरा आशण पाण्याने भरलेल्या तबकात ठेवा, जेणेकरून मोजपात्रातील पाणी 

तबकातच सांडेल. 

6. फुग्याला जोडलेल्या नळीचे उघडे तोडं मोजपात्राच्या आत सोडा आशण हळूहळू नळीवरील शचमट्याची पकड सैल 

करून मोजपात्रात हवा सोडा. 

7. जर मोजपात्रातील पाणी पूणापणे बाहेर पडले असेल, तर नळीला शचमटा लावून हवेचा प्रवाह थांबवा आशण मोजपात्र 

पुन्हा पाण्याने भरा. [ज्यावेळेस प्रयोगाच्या अनेक पायऱयांमध्ये / कृतीमध्ये आकारमान मोजले जाते, तेव्हा फुग्यापासून 

क्रनघालेली हवा बाहेरील वातावरणात / हवेमध्ये सुटत नाही याची शशक्षकांनी खात्री करून घ्यावी. ती हवा फक्त 

पाण्यामध्येच सोडली गेली पाक्रहजे.] 

8. फुग्यातून सुटलेली हवा पूणापणे पाण्यातच जाते याची खात्री करून घ्यावी. 



9. वरील कृती शक्य क्रततक्या वेळा पुन्हा केल्यानंतर मोजपात्रातील हवा पूणापणे बाहेर पडून पाण्यामध्ये क्रवस्थाक्रपत 

होते. क्रवस्थाक्रपत झालेल्या पाण्याचे एकूण आकारमान हे वातावरणीय दाब 'Va' आशण दाब 'Pa ' असलेल्या फुग्यामधील 

हवेच्या एकूण आकारमानाइतके आहे. 

10. दाब - आकारमान संबंध (pressure - volume relation) PaVa = PcVc, शजथे Pa = 1 आहे, हे वापरून 

फुग्याच्या आतील वातावरणीय दाब, हवेचा दाब मोजले जाऊ शकतात. 

 

सूचना : फुगा पूणापणे न फुगवल्यास हा प्रयोग अचूक क्रनष्कर्ा देत नाही हे अनुभवले गेले आहे, परंतु शशक्षक - 

क्रवद्यार्थ्ाांद्वारे हे शसद्ध केले जाऊ शकते. 

 

 



 


