
 الغبز الحقيقي و الحيود عن السلوك المثبلي

 :من معادلة الغاز المثالً•
 
 

 :وذلك بناء على
 .حجم الغاز ٌساوي صفر أو ٌكون مهمال /1
 .ال توجد قوى تجاذب بٌن الجزٌئات / 2
 

 ولكن هذا القانون ال ٌشمل جمٌع الغازات 
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 متى ٌقترب سلوك الغاز الحقٌقً من سلوك الغاز المثالً ؟

 عند درجات الحرارة المرتفعة والضغوط المنخفضة

 :اهمال حجم الجزٌئات  -أ

 ٌمتلك الغاز الحقٌقً حجم محدد عند درجة الصفر المطلق•

 ٌمتلك الغاز الحقٌقً قوى تجاذب بٌن جزٌئاته•



Real versus Ideal Gases
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ٌالحظ من الرسم أن مقدار الحٌود ٌزداد مع انخفاض درجة 
 الحرارة وازداد الضغط



 حيود الغبز الحقيقي مه المثبلي



 :وقد تمكن فاندرفالس من تصحٌح ذلك 

nbVV measideal  .

اهمال قوى التجاذب بٌن  -ب
 :الجزٌئات 



 حسب النظرٌة الحركٌة 

F = 2mNu2/l 

 :وقد تمكن فاندرفالس من تصحٌح ذلك 

P ideal =P meas. +ΔP 
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التغٌر فً الضغط ٌتناسب 

مع عدد وقوة 

 االصطدامات 



  19-7مثبل 

  5Lمن غاز النشادر فً اناء حجمه   mol 2احسبً ضغط •

 27C  ،a= 4.17 atm.mol-2L2 ، b= 0.371عند 
L.mol-1. 

 atm  9.85الضغط المثالً  9.33  : الضغط الحقٌقً



 الغبزات الحقيقية

كلما اقتربت جسٌمات الغاز من بعضها، كلما نقصت •
 المسافة مابٌن الجسٌمات الغازٌة

كلما تناقصت المسافة مابٌن الجسٌمات، ازدادت قوى •
 التجاذب بٌن الجسٌمات الغازٌة

كلما ازدادت درجة الحرارة، تزداد سرعة الجسٌمات •
 والمسافات بٌنها تصبح أبعد، وبالتالً قوى تجاذب أقل

تقترب صفات الغاز الحقٌقً من الغاز المثالً عند •
 درجات حرارة مرتفعة و ضغوط منخفضة
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منحنيبت تومبش )الغبزات إسبلة 

 (اندروز

 سلوك مثالً



 abالمنحنى 
 cdالمنحنى 
 bcالمنحنى 
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 الحجم الحرج للغاز  –الضغط الحرج للغاز  –تعرٌف الدرجة الحرجة للغاز 

 بزٌادة درجة الحرارة....... الضغط الذي ٌبدأ عنده الغاز بالتحول إلى سائل 

 بزٌادة درجة الحرارة....... الحجم الذي ٌبدأ عنده الغاز بالتحول إلى سائل 



الحرارة العالقة بٌن الطاقة الحركٌة ودرجة 
 واستنتاج ثابت بولتزمان

PV=1/3(Nmu2) 

nRT=1/3(Nmu2) 

 وإعادة ترتٌب نحصل على2بقسمة الطرفٌن على

3/2(RT)=1/2(NAmu2) 



1/2(NAmu2)=keNA=KE 

ke=3/2(R/NA)T 

KE=3/2(RT) 

ke=3/2kT 

بولتزمان وٌساوي ثابت ٌمثل  kحٌث

1.37x10-23 j.K-1 

الطاقة الحركٌة لمول 

 واحد

 الطاقة الحركٌة لجزئ واحد

(ke)n= nKE  = 12.47 . T . n 
  nالطاقة الحركٌة لعدد 

 مول بوحده الجول



 حسبة السرعة الجسيئية

 : من المعادلة 

3RT=mNAu2 

R = 8.314 kg.m²/sec².mol.K 

  kgتساوي الكتلة المولٌة بـmNA إذا

wM

RT
u

32 

3/2(RT)=1/2(NAmu2) 



 توزيع بولتسمبن مبكسويل للسرعة الجسيئية

KEA=1/2(mu2) 

 :ٌمكن مناقشة 

 احتمالٌة وجود جزٌئات ساكنة أو متحركة-

السرعة )سرعة أكبر عدد من الجزٌئات -

 (االكثر احتماال

 عدد الجزٌئات ذات السرعة العالٌة-


