
Lucrarea IV 
 
 

 
DETERMINAREA EXPONENTULUI ADIABATIC LA GAZE 

 
 

4.1. Metoda balonului Clémènt-Désormes 
 
Consideraţii teoretice 
 
Datorită compresibilităţii mari a gazelor există o deosebire sensibilă între 

căldura specifică la volum constant (cv) şi căldura specifică la presiune constantă 
(cp). Căldura specifică la volum constant (respectiv la presiune constantă) este, prin 
definiţie, numeric egală cu cantitatea de căldură absorbită de unitatea de masă dintr-
un gaz, pentru a-şi ridica temperatura cu un grad, volumul (respectiv presiunea) 
rămânând constant(ă). Întrucât prin încălzire la presiune constantă gazele se dilată, 
căldura transmisă gazului în acest caz contribuie nu numai la creşterea temperaturii 
sale (creşterea energiei sale interne), ci şi la efectuarea unui lucru mecanic 
împotriva forţelor exterioare, datorită măririi volumului, deci cp > cp. 

Valoarea raportului dintre căldurile specifice sau molare  γ = cp/cv, cp/cv 
(numit indice sau exponent adiabatic), pentru gaze are un rol important în 
procesele adiabatice şi în procesele conexe ca de exemplu: propagarea sunetului în 
gaze, curgerea gazelor prin tuburi cu viteze sonice şi atingerea vitezelor 
supersonice în tuburi divergente. 

În practică se determină căldura specifică a gazelor la presiune constantă şi 
raportul γ = cp/cv, de unde apoi se poate calcula cv. Metoda de determinare a 
raportului γ = cp/cv descrisă mai jos, este foarte simplă în realizarea ei 
experimentală. 

Fie o aceeaşi masă de gaz supusă la două transformări infinitezimale, una 
izotermă, adică la temperatură constantă (simbolul d) şi una adiabatică, adică fără 
schimb de căldură cu exteriorul (simbolul δ ), realizate astfel încât variaţiile de 
volum în cele două transformări să fie egale: dV = δ V. 

Transformarea izotermă urmează legea Boyle-Mariotte: 
PV = const , 

de unde prin diferenţiere: 

                                  pdV + Vdp = 0   sau    dV =  – dp
P
V                      (1) 

Transformarea adiabatică urmează legea Laplace-Poisson: 



=γpV  const. (γ = cp/cv), 
de unde prin diferenţiere şi înlocuind d cu δ : 

                        01 =+ − VpVpV δγδ γγ      sau     p
p

VV δ
γ

δ −=              (2) 

Prin ipoteză, cele două transformări sunt astfel realizate încât să avem  
dV = δ V, deci: 

– Vdp/p = – V δ p/γ p, 
de unde: 

                                                      
dp
pδγ = ,                                                   (3) 

adică raportul dintre căldura specifică la presiune constantă cp şi căldura specifică 
la volum constant cv (exponentul adiabatic) este egal cu raportul dintre variaţia 
presiunii într-o transformare adiabatică şi variaţia presiunii într-o transformare 
izotermă, transformările fiind infinitezimale (suficient de mici) şi realizate astfel 
încât variaţiile respective de volum să fie egale între ele (teorema lui Reech). 

În practică se ia o masă de gaz închisă într-un balon cât mai mare (pentru ca 
variaţiile de volum δ V să poată fi considerată infinitezimale în raport cu volumul 
V), la o presiune iniţială H – h, mai mică decât presiunea atmosferică H (starea 1). 
Apoi gazul este comprimat brusc (făcându-se legătura balonului cu atmosfera) 
până ce presiunea sa devine egală cu cea atmosferică (H), iar volumul devine  
V – δ V (starea 2) (putem presupune gazul iniţial izolat de exterior, de exemplu, 
printr-un piston imponderabil). Transformarea făcându-se repede, căldura născută 
în masa gazului nu este practic schimbată cu exteriorul şi deci transformarea poate 
fi considerată adiabatică. Datorită comprimării adiabatice, temperatura gazului 
din balon creşte de la T la 
T + δ T. După ce s-a 
închis legătura cu 
atmosfera, se aşteaptă ca 
gazul din balon să se 
răcească până la 
temperatura camerei T 
(volumul gazului iniţial 
rămânând constant  V – 
δ V), presiunea gazului 
scăzând de la H la H – h’ 

(starea 3) (v. tabelul şi 
fig. 1). 

 
 

 

 
Fig. 1 



Tabelul 1 
Stările Presiunea Volumul Temperatura 

1 H – h V T 
2 H V – δV T + δT 
3 H – h’ V – δV T 

 

Între stările 1–2 avem o transformare adiabatică, variaţia de presiune fiind                      
δ p = H – (H – h) = h, iar variaţia de volum δ V. Între stările 1–3 avem o 
transformare izotermă, variaţia de presiune fiind dp = H – h’ – (H – h) = h – h’, iar 
variaţia de volum aceeaşi: δ V. Variaţiile de volum în cele două transformări fiind 
aceeaşi, teorema lui Reech dă: 
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h
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Descrierea aparatului  
 

Un balon de sticlă B, de mare capacitate, are la partea  sa superioară o 
montură metalică prevăzută cu un robinet, balonul poate fi pus în legătură cu 
exteriorul sau cu tubul orizontal ab, care comunică cu un manometru cu lichid (m) 
şi cu un tub de cauciuc ducând la pompa de vid. Tubul orizontal mai are un robinet 
(R) care permite închiderea sau deschiderea legăturii cu pompa de vid (fig. 2). 

 

 
Fig. 2 

 
Modul de lucru 
   
1. Punem robinetul R în poziţia 1 (cu semnul gravat x în sus).În felul 

acesta, balonul B comunică cu tubul lateral ab şi are în acelaşi timp închisă 
comunicarea cu atmosfera. Închidem robinetul R şi punem pompa de vid în 
funcţiune. 



2. Prin deschiderea foarte înceată a robinetului R se evacuează aerul din 
balon până ce lichidul din tubul manometric se ridică la o înălţime h cât mai 
apropiată de capătul superior al tubului de sticlă al manometrului m, apoi se 
închide robinetul R.                                                                                                                                     

3. Aşteptăm câteva minute până ce înălţimea coloanei de lichid h se 
stabilizează şi citim această denivelare h (starea 1). 

4. Punem robinetul R în poziţia 2, adică îl răsucim cu 90o în sens 
trigonometric (invers acelor unui ceasornic), punând balonul B pentru un timp 
foarte scurt (câteva secunde) în legătură cu atmosfera şi reducem robinetul R 
înapoi în poziţia iniţială 1. 

Prin deschiderea robinetului R, o parte din aerul atmosferic intră în balon 
(comprimând gazul iniţial) şi lichidul din manometrul m coboară până la nivelul 
zero (nivelul apei din vasul său), astfel încât presiunea din interior devine egală cu 
presiunea atmosferică. Întrucât a avut loc o comprimare adiabatică, temperatura 
aerului din balon creşte de la T la T +δ T (starea 2). 

5. Aşteptăm (cca. 7-8 minute) până ce aerul din balon se răceşte ajungând 
la temperatura camerei T, graţie conductabilităţii termice a pereţilor balonului. 
Presiunea din balon va scădea, lucru ce se constată prin aceea că lichidul urcă în 
tubul manometric până la o înălţime h’ < h. După o stabilizare relativă a coloanei 
de lichid citim denivelarea h’(starea 3). 

Raportul γ  se calculează după (4) : 

                                     'hh
h
−

=γ                                                     (5) 

 
Dispozitivul nu este susceptibil de o precizie mare, întrucât după 

deschiderea robinetului r ne putem găsi într-un moment de surplus sau deficit de 
presiune, fiindcă suprafaţa lichidului din tubul manometric oscilează. De 
asemenea, există scăpări de gaz la cele două robinete, astfel încât coloanele h, h’ 
nu se stabilizează prea bine (coboară încet). Pentru eliminarea erorilor accidentale 
se vor face cel putin10 determinări, calculându-se valoarea medie a lui γ  şi 
eroarea statistică (pătratică medie) respectivă. Se va calcula de asemenea, pentru 
comparaţie, eroarea maximă corespunzătoare formulei (5). Rezultatele se vor trece 
în tabelul următor: 
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4.2. Metoda undelor staţionare 
 
Consideraţii teoretice 

Lucrarea, pentru determinarea raportului 
v

p

C
C

=γ (raportul căldurilor 

specifice la presiune constantă, respective volum constant de gaze), se bazează pe 
dependenţa vitezei de propagare a sunetelor de exponentul adiabatic. 

Relaţia binecunoscută 
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ne poate furniza λi în cazul determinării vitezei de propagare a vibraţiilor 
longitudinale în mediul respectiv. Am notat cu c, viteza sunetului şi cu M, masa 
moleculară a gazului respectiv. Vom folosi pentru aceasta o metodă de 
determinare a lungimilor de undă  λi ale undelor staţionare într-un tub sonor.                     

Dacă cunoaştem lungimile de undă λi, λi+1 a două armonice consecutive, 
atunci evident: 
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relaţie din care se calculează γ  . 
 
Descrierea instalaţiei 
 

Instalaţia lucrării se compune dintr-un tub pentru rezonanţă de lungime 
1,370 m (metoda este asemănătoare cu tubul Kundt) din sticlă, în cazul de faţă 
vertical, având la capete o sursă de oscilaţii (un difuzor, electrodinamic, de cască 
de telefon) şi un receptor de oscilaţii (un microfon cu piezocristal, de magnetofon 
TESLA B3). 

Sursa de oscilaţie este conectată la un generator de frecvenţe acustice 
TESLA, tip BM 344 (cunoscut de la laboratorul de mecanică şi acustică). 
Microfonul este conectat la un milivoltmetru electronic, tip. BM 310. 
Milivoltmetrul electronic este un aparat de măsură, în cazul de faţă etalonat în 
milivolţi sau dbeli, (destinat deci şi pentru măsurători acustice) care poate măsura 
tensiuni slabe cu precizie mare, dispunând de o inerţie mică. 

El dispune de un comutator de domenii de măsurare (a cărui folosire se va 
evita pentru a evita deteriorarea prematură a aparatului, dar nu într-atât încât acul 
să iasă din scală). Se vor determina frecvenţele pentru care tubul se află la 
rezonanţă, acestea fiind indicate de maximele tensiunii. 

 
 
Modul de lucru 
 
Pentru că relaţia dintre ( minν∆ ) frecvenţele minimelor de intensitate sonoră 

este identică, se vor nota şi aceste frecvenţe. 
Se vor obţine minimele şi maximele succesive (noduri şi ventre) manevrând 

frecvenţa generatorului. Domeniul de frecvenţe util lucrării este cca. 500Hz – 2000Hz.  
ATENTIUNE: Se manevrează intensitatea sonoră a generatorului astfel ca 

acul să nu iasă din scala milivoltmetrului şi sunetul să nu deranjeze colegii din 
laborator. 

Se va alcătui un tabel cu frecvenţele minimelor şi maximelor şi se vor 
calcula  1, +∆ iiν .  Pentru toată lucrarea se vor calcula:  

ν∆         şi        
RT

ML 22 )(4 νγ ∆
=  



Se vor face determinări pentru aer (amestec de gaze biatomice) şi gaz metan, 
poliatomic. Pentru a ne asigura de prezenţa numai a unuia din acestea în tub, 
înaintea determinărilor propriu-zise, se va umple tubul cu aer, spălându-l bine cu 
aer prin suflarea lui cu ajutorul  unei pompe compresoare timp de 5-10 minute. 
Operaţia se va repeta odată cu umplerea de la conducta de gaz metan. 

 
ATENTIUNE: Nu permiteţi gazului metan să pătrundă în pompă, acesta prin 

manevrarea robinetului care închide furtunul de la pompă. Evacuarea gazului din 
tub se face prin robinetul de la partea superioară a tubului, care face legătura cu 
exteriorul. 

Gazul metan se manevrează de la robinetul reţelei de gaz metan. Pompa se 
conectează la priza de tensiune alternativă 120 V şi apoi se porneşte cu ajutorul 
întrerupătorului. 

Rezultatul final se va prezenta sub forma δγγγ ±= , δγ  se va calcula din 
eroarea medie statistică. 

Se vor compara rezultatele cu teoreticγ  =
i

i 2+  , i fiind numărul de grade de 

libertate ale moleculelor respective. 
Remarcăm că nu are importanţă modul cum se realizează rezonanţa (noduri 

sau ventre la capetele tubului), ci numai condiţia de rezonanţă să fie îndeplinită.  
 


