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  معادلة الحالة للغازات -4محاضرة 7

  معادلة الغاز المثالي 7.1

 ,n(     قة بين لغاز المثالي هو غاز مفتر ض والوجود له في الطبيعة يخضع لمعادلة الحالة تماما من حيث العالا

T, V, p (  

            pV=nRT  

كما هو الحال في االغازات الحقيقية االخرى مثل   Tوالغاز المثالي اليمكن اسالته من خالل زيادة الضغط وخفض 

3, NH4CH      2, H 2O. , 

از جزيئات الغ اي انعدام قوى التجاذب تماما بين هالسبب في ذلك هو عدم وجود قوى كامنه تربط بين جزيئات

 المثالي الن طاقته الكامنة صفر .

E tot=Ek+Ep=Ek +0=Ek    

عالية جدا وضغوط واطئة  Tفقط في  والمتواجدالغاز الحقيقي هو الغاز الذي اليخضع مباشرة الى معادلة الحالة 

جدا وله طاقة حركية وكامنه اي ان قوة التجاذب له ليس صفرا وبالتالي فان طاقته الكلية هي مجموع طاقته الكامنه 

 الحركية .

Etot=Ek+Ep (real gas)  

 …..H 5, CH 3NH,  2Co ,2مثل  درجات الحرارةوخفض  الضغطمثل هذه الغازات يمكن ان تسال برفع 

  

فاذا وضعت  فراغا بالنسبة ألي غاز اخر ممزوج معه .ان اي غاز يعتبر على قانون دالتون ينص  دالتون:قانون -

يتمدد في ذلك الوعاء بأكمله  عدة غازات مثالية ال يوجد تفاعل كيمياويا مع بعضها في وعاء واحد فان كال منها

اويا لمجموع الضغوط الجزئية للغازات مس دون ان يتأثر بوجود الغازات االخرى ويكون الضغط الكلي للمزيج

  المكونة له اي ان:

 

  للمزيج الكلي الضغط p = حيث ان
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1p,2,p3......p المزيج منها تتألف التي للغازات الجزئية الضغوط تمثل.   

 درجة من الظروف نفس تحت المختلفة الغازات من المتساوية الحجوم  :أفوكادرو قانون
 .الجزيئات من العدد نفس على تحتوي والضغط الحرارة

 
 :ان اي الغاز حرارة درجة على فقط تعتمد المثالي للغاز ةيالداخل الطاقة :جول قانون

U=f(t) 
 

عادلة تقاق مشا روط خاصة ال تنحرف كثيرا عن هذه القوانين، لغرضشوسنرى الحقا ان الغازات الحقيقية تحت 

لذي الغرض نحسب الضغط ا تحدد سلوك الغاز المثالي ولهذاالحالة للغاز المثالي سنعتمد على الفرضيات التي 

الجزيئات مع جدران الوعاء ينتج عنه تغير في زخم  يسلطه الغاز على جدران الوعاء الذي يحتويه حيث ان تصادم

الحركة فان معدل تغير الزحم لكل وحدة مساحة مسلطة على سطح  الجزيئات وحسب قانون نيوتن الثاني في

 يسلطها الغاز على وحدة المساحة وهذه تساوي الضغط حيث ان: ي القوة التيالجدران يساو

(4.1)....... 
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تمثل متوسط مربع سرعة  𝑉تمثل عدد الجزيئات في وحدة الحجم، و   والنسبة الواحد الجزيء كتلة m ان حيث

 الجزيئات.

  ) نحصل على:4.1وإعادة ترتيب المعادلة (

 

   …. (4.2) 

  .الواحد للجزيء الحركية الطاقة متوسط تمثل 𝑚𝑉 ان حيث

) نالحظ ان متوسط الطاقة الحركية PV=nRT) مع المعادلة العامة للغازات (4.2وبمقارنة معادلة (

  للجزيئات يتناسب طردياً مع درجة الحرارة المطلقة للغاز. 

i.e. 

 

…. (4.3) 

يمثل  BK(من معادالت النظرية الحركية للغازات)، وان  B3/2 Kمقدار ثابت يساوي  B ان حيث

  ثابت بولتزمان: 

𝐾 =
𝑅

𝑁
 

R   يمثل ثابت الغاز وoN ) 106.022×23عدد افوكادرو=oN) يمكن ان يعاد كتابتها 4.3). اذا معادلة (

  بالشكل:

 ….(4.4) 
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  ) نحصل على:4.2) في (4.4وبتعويض معادلة (

……. (4.5) 

  كاآلتي (الصيغة األولى): (4.5)تمثل عدد الموالت  . وعليه تصبح معادلة  oN/Nحيث ان النسبة 

……. (4.6) 

  تمثل الصيغة الثانية لمعادلة الغاز المثالي (4.6)معادلة 

  . R=8.317 J/(K.mol)حيث ان 

  اما الصيغة الثالثة لمعادلة الحالة للغاز المثالي فتكون:

𝑃𝑉 = 𝑛𝐾𝑁 𝑇 

Or 

𝑃𝑉 =
𝑁

𝑁
𝐾𝑁 𝑇 ===> 𝑃𝑉 = 𝑁𝐾𝑇  

  :المثالي للغاز الحالة معادلة الشتقاق التجريبية الطريقة 7.1.1

تجربة نحصل على  نفرض ان لدينا مول واحد من غاز حقيقي تجري على هذا الغاز سلسلة من التجارب وفي كل

هذه وتجرى  1T الحرارة ولتكن مجموعة من القياسات لكل من الضغط و الحجم النوعي المولي تحت درجة

وترسم العالقة البيانية  )pV/T( منفرد تحسب النسبة القياسات على مديات واسعة لهذه المتغيرات وفي كل قياس

المبين  1T على المحور السيني فنحصل على المنحني p وقيمة الضغط بين قيمة هذه النسبة على محور الصادي

  ) ادناه.4.1(  في الشكل



 د. رائد خضر الفهداوي                    معادلة الحالة للغازات -4محاضرة                        الثرموداينمك

22 
 

 
  منحني الحالة للغاز المثالي   1-7رسم توضيحي 

) 2T( منحني ونرسم العالقة البيانية فنحصل على 2T نعيد نفس االجراءات تحت درجة الحرارة مختلفة ولتكن

  ) .........3T) ،(4T) ،(5T( وبنفس الطريقة نحصل على المنحنيات

الفات بعض االخت رجة حرارة الغرفة ال تعطي نفس المنحنيات تماما بل هناكوقد لوحظ ان الغازات الحقيقية عند د

  في التفاصيل.

) ففي حالة غاز الهيدروجين فان قيمة ) فان 2CO تزداد تدريجيا بازدياد الضغط اما في حالة غاز ( تقل  (

  ).4.2( في الشكلاوال بازدياد الضغط ثم تزداد قيمتها بعد ذلك بزيادة الضغط كما 

 
  منحني الحالة للغاز المثالي 2-7رسم توضيحي 

  -) هي:4.2) و (4.1( ان الخصائص المميزة لهذه المنحنيات في الشكلين
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 ان النتائج تقع على منحنيات مستمرة وبسيطة مهما كانت طبيعة الغاز او درجة حرارته. .1

لى ع لمنحنيات تقترب من بعضها البعض كلما قل الضغط وتلتقي امتداداتها في نقطة واحدةان هذه ا .2

 المحور الصادي مهما كانت درجة الحرارة.

 اي ان ان المنحنيات المماثلة لكل الغازات االخرى تقترب تماما من نفس النقطة على المحور الصادي .3

من الصفر،  pعندما يقترب الضغط   )pv/T( للنسبةهناك قيمة مشتركة لكل الغازات وهي القيمة الحدية 

 -وان القيمة التي تلتقي عندها المنحنيات تدعى بالثابت العام للغازات ونعبر عنه رياضياً كما يأتي:

  ………..(4.7) 

  ان هذه صحيحة فقط عندما تكون الغازات الحقيقية تحت ضغط واطئ جدا.

   ) للغاز المثاليpV/T( لذلك فاناعاله يمثل معادلة الحالة للغاز المثالي.  ان الخط المتقطع في الشكلين

 .p, Tواحدة تماماً مهما كانت قيمة 


