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 Uيقاس ضغط غاز معين محبوس باستخدام جهاز المانومتر وهو عبارة عن أنبوبة على شكل حرف 

زتمأل بالزئبق يترك أحد طرفيها مفتوحاً بينما يوصل الطرف اآلخر بالوعاء الذذي يحذوي الغذاز المذراد 

 قياسه.

 
 

  :المثالي صفات الغاز
يفذر  النمذوذج عذدم وجذود  .الغازيذة فذي الحالذة المذادة لتصذرف يثرمودينذاميك فيزيذائي هذو نمذوذج

 كثافذذة الغذذاز وأن جزيئذذات الغذذاز نقطيذذة، لذذذا فإنذذه مناسذذب لوصذذف غذذازات ذات جزيئذذات زتفاعذذل بذذين

التذذذذي ال  األرغذذذذون و النيذذذذون و الهيليذذذذوم مثذذذذل الغذذذذازات النبيلذذذذة نطبذذذذق علذذذذىمنخفضذذذذة ، كمذذذذا ي

 .19لقرن ا وزتكون ذرازتها منفردة . هذ النموذج اكتشف في جزيئات زتكّون

 :مواصفات الغاز المثالي

 . ويخضع أيضا لقانون أفوكادروع خضوعا مطلقا لقانون بويلهذا النموذج يخض

 :للغاز المثالي شروط وهي على النحو التالي

 حجم جزيئات الغاز مهملة بالنسبة للوعاء الذي يحتويه أي زتحت ضغط منخفض. 

ا قمنذا بحسذاب حجذم جزيئذات الغذاز وقارناهذا ال يمكن أن يوجد غاز ندرسه إال وجد في وعاء وإذ

الضغط الجذوي أو اقذل وعنذد  دبحجم الوعاء نجده مهمال وهذا يتحقق عندما يكون ضغط الغاز عن

درجة حرارة الغرفة. أما إذا وجد في ظروف من الضغط العالي مثل غاز فذي جذرة )كغذاز الفذرن 

 .نهمل حجم الغاز بالنسبة للجرةالمستخدم للطهي( فهو لن يتصرف كغاز مثالي وال يمكن أن 

 

 التصادمات بين جزيئات الغاز زتصادمات مرنة. 

 .هذا يفتر  ان الجزئيات ال زتفقد أي من طاقتها عندما زتتصادم مع بعضها البعض

 حركة جزيئات الغاز حركة عشوائية دون مؤثرات خارجية. 

يمكذن ان يتنبذأ بهذا وهذذه الحركة العشوائية هذي زتلذك الحركذة التذي ال زتخضذع ألي قذانون فيزيذائي 

الجزئيات زتتحرك بهذه الطريقة وال يمكن ان نعرف مسار أي جزئ وكيف سذيكون لذذلك نفتذر  

 .ان حركة الجزئيات حركة عشوائية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2_%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86_(%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D9%86_(%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_19
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فالغاز المثالي هو غاز افتراضي لتسهيل التعامل مع الكثير من المتغيرات في المواضيع التي زتتناولهذا 

ت أو الشروط الثالثذة هذي التذي زتجعذل الغذاز الحقيقذي إذا وجذد فذي هذذه الديناميكا الحرارية. والفرضيا

 .الظروف يتصرف كغاز مثالي

طبعذذا هذذذه الفرضذذيات زتتحقذذق فذذي ظذذروف محذذددة وذلذذك لالقتذذراب قذذدر اممكذذان لوضذذع قذذانون يحكذذم 

 (. متغيرات الغاز )الضغط والحجم ودرجة الحرارة

الي عبذذذارة عذذذن نقذذذاط ال زتنجذذذذب لبعضذذذها ويمكذذن زتبسذذذيط دراسذذذته مذذذن خذذذالل فذذذر  ان الغذذذاز المثذذذ

واصذذطدامها مذذرن مذذع بعضذذها وجذذدران الوعذذاء الذذذي يحويهذذا كمذذا فذذي مكعذذب معلذذوم االبعذذاد وزتكذذون 

حركتها عشوائية وبجميع االزتجاهات وجميعها زتسلط قوة على وجه المكعب بذنفس الكيفيذة واالحتماليذة 

 ه المكعب بنفس القيمةوبالتالي بنفس القوة اي جميعها زتسلط ضغطا على جميع اوج

 

 

 زتمثيل افتراضي لغاز مثالي في مكعب 

 

 قانون بويل:
قانون زتم من خالله دراسة العالقة بين حجم الغاز وضغطه عند درجة حرارة ثابتة وكتلة محدودة مذن 

الغاز وينص القانون على : يتناسب حجم الغاز عكسياً مع ضغطه عند درجة حرارة وكمية مذن الغذاز 

 ثابتتين.

V α 1/P 

 PVثابت = 

P1V1=P2V2 

 والثابت زتعتمد قيمته على كمية الغاز ودرجة الحرارة    هو حجم الغاز Vهو ضغط الغاز و  Pحيث 
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 التمثيل البياني لقانون بويل

 

 قانون شارل:
 الهذواء  البالونات المحتوية على هواء ساخن زترزتفع ألعلذى ألن الهذواء يتمذدد بمجذرد التسذخين، فيكذون

الدافئ في البالون أقل كثافة من الهواء البارد المحيط بالبالون عند نفذس الضذغط، وهذذا االخذتالف فذي 

الكثافة هو الذي يجعل البالون يصعد ألعلذى. وعلذى النقذيض مذن ذلذك فذإن البذالون يحذدث لذه انكمذا  

 رجة الحرارةعندما يحدث زتبريد للغاز. وهذا نازتج عن ازدياد حجم البالون كلما زادت د

وكان العالم الفرنسي شارل هو الذي أوجد العالقة بين حجم ودرجة حرارة الغاز حيث أنه اكتشذف أن 

 حجم كمية معينة من غاز عند ضغط ثابت يزداد زيادة خطية مع درجة الحرارة 

وعليه يصاغ قانون شارل: يتناسذب حجذم كميذة محذدودة مذن الغذاز زتناسذباً طرديذاً مذع درجذة الحذرارة 

 المطلقة عند ضغط ثابت.

V  α  T 

             x T =Vثابت 

 V/Tثابت =   

V1/V2=T1/T2 
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 التمثيل البياني لقانون شارل

 

زتوصل العالم كلفن إلى أنذه لذو اسذتطعنا زتخفذيض درجذة حذرارة الغذازات إلذى درجذة الصذفر المطلذق و

 .وهي درجة نظرية لكان حجم الغاز يساوي صفر (273.15)

 
 الشكل يبين عالقة كلفن

الذذى درجذذة  273.15ومذذن هنذذا جذذاء التذذدريج المطلذذق حيذذث زتقذذاس درجذذة الحذذرارة المطلقذذة باضذذافة 

 الذي اكتشفها: الحرارة السيليزية ووحدزتها كلفن نسبة للعالم

T (K)= t (C
o
 )+ 273.15 

 االزتي:فان قيمتها بالتدريج المطلق هو ك 25فعندما زتكون درجة حرارة الغرفة زتساوي 

T (K)= t (C
o
 )+ 273.15= 25+ 273= 298 

 

 لوساك: غايقانون 

 ينص على أن : ضغط الغاز يتناسب زتناسباً طردياً مع درجة الحرارة المطلقة عند ثبات الحجم
P  α  T 

 x T =Pثابت 

 P/Tثابت = 

P1/T1=P2/T2 

ة ثذابتتين فذان لو ساك إلى قانون الحجوم الذذي يذنص علذى : عنذد ضذغط ودرجذة حذرار غايزتوصل و

 حجوم الغازات التي زتتفاعل مع بعضها البعض زتكون بنسبة عددية بسيطة.
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