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قة هذا األمر وتسمى درجة الحرارة هذه بدرجة  ة الحدیثة على حق افة النتائج التجرب تشهد 
اً حرارة الصفر المطل ودلت  اسات على أن هذه الدرجة تساو تقر   ).273,15ᵒc( الق

لتدرجات درجة الحرارة وتسمى التدرجات المطلقة تعتبر درجة حرارة الصفر المطل أساساً 
ل( صورة واسعة في )نفتدرجات  حاثوتستخدم هذه التدرجات  ة وتقاس درجة  األ العلم

لفن والتي یرم حرف الحرارة بهذه التدرجات بدرجة    ).°(بدون  K	ز لها 

ل  م التدرجات على الش مة الدرجة) )ب,أ(7- 1-3(إن تقس ة ودرجة  متساو أ أن ق المئو
لفن  لفن ة غیر أن الصفر على تدرجات  اً أُ OKمتساو درجة للصفر المطل ل ختیر مساو

	على هذه الصورة فإن نقطة تجمد الماء ,الحرارة 0ᵒc 273,15(تساو	 K  (ان أما درجة غل
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	( الماء 373,15	 K	 ( لها ل درجة حرارة حسب تدرجاتسیلسیأ أن ن تحو م وس أو المئو 
  :أ)  	273,15( إلى الكلفن بإضافة العدد

عدوسنناقش هذه ما  صورة مفصلة ف   .التدرجات 

ل  ة حجم الغاز لدرجة ) أ7-1-3(لندرس المنحني على الش ع الحرارة المطلقة وهي فنجد تا
ضاً  م أ ارة عن خط مستق اً  ع صورة جیدة تقر ن أن تتحق العالقة  م  على هذه الصورة 

ات الضغط فإن حجم الغاز المعطى سیتناسب طرداً :(والتي تنص مع درجة الحرارة  عند ث
قانون و ) المطلقة ل التالي" شارل" سمى هذا القانون  تابته على الش ن  م   :و

ةل إن قانون الغازات قانون غایلوساكنس - 1778(لعالم جوزف غا لوساكالثالث والمعروف 
ات حجم غاز فإن ضغط الغاز یتناسب طرداً : وهو ینص )1850 مع درجة حرارته  عند ث
  :المطلقة

  :والمثال الذ یوضح هذا القانون 

الغاز في النار فإنها ستنفجر إذا وضعنا وعاء أو اسطوانة  ألن ضغط الغاز بداخلها ملیئة 
  .الثابتوعلى هذا المبدأ تم بناء الترمومتر الغاز ذ الحجم . سیزداد

لتتحق قوانین  ثافة و  شارلو  بو ون ضغط و ة فقط عندما  ق غا لوساكفي الغازات الحق
ة من حرارة استب ست قر بیرن وحرارة الغاز ل   . خارهالغاز غیر 

  :gas	ideal	of	law	Theقانون الغاز المثالي  -3-1-10

ة التي  استخدام الطرقة العلم ل وشارل وغا لوساك  تم الحصول على قوانین الغازات لبو
ن توحید هذه  م ة تغیرات متحوالت أخر واآلن  عض المتحوالت لمراق تعتمد على تثبیت 
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ة القوانین في عالقة عامة بین الضغط  م والحجم ودرجة الحرارة والتي تكون محققة من أجل 
  :معینة من الغاز

P.V	~	T  

م  یف تتغیر أ من الق م األخر فهي  Tأو  Vأو  Pتبین هذه العالقة  عندما تتغیر الق
ع درجة  ل وشارل وغا لوساك في تلك الحالة عندما تثبت على التتا تتحول إلى قوانین بو

  .مالحرارة أوالضغطأوالحج

عرف أنه  الونًا  ل من حاول نفخ  تلة الغاز إن  ة أو ان تأثیر الكم الحس وأخیرًا یجب األخذ 
عاده لما زاد حجمه أو أ الون    .لما أدخلنا هواء إلى ال

قة أنه عند درجة حرارة ثابتة وضغطًا ثابتًا فإن الحجم المغل  یزداد  Vتبین التجارب الدق
تلة الغ ًا طردًا مع    :ازمتناس

P.V	~mT  

ة للغاز وٕاذا أدخلنا عامل التناسب  م األساس افة الق إن عالقة التناسب هذه ترط بین 
  .سنحصل على معادلة معینة

ح  ص دلت التجارب على أن هذا المعامل یختلف في غازات مختلفة غیر أن معامل التناسب 
  .عدد الموالت mنفسه لكل الغازات إذا استخدمنا بدًال عن الكتلة 

عــ ــة المــادة التــي تحــو عــدد نیو م مــن الــذرات أو الجزئــات بــنفس العــدد الــذ  اً المــول الواحــد 
ه تلته 12من الكرون  0.012kgحو قًا للتعیین الثابت12.0000uبدقة أ الكرون الذ   وط

ة للمادةم 1للمول فإن عدد غرامات المادة الموجودة في    .ول تساو الكتلة الجزئ

ةل كتلــةالمثــال العلــى ســبیل  حتــو علــى (2uهــي H2لهیــدروجینالجزئ ء هیــدرجین  ــل جــز ألن 
ل ذرة لها الكتلة الذرة    ). 1uذرتي هدروجین و

تلــة مــوًال واحــدًا مــن الهیــدروجین  المشــابهة فــإن  0.002kgســاو  H2علــى هــذه الصــورة فــإن  و
 Co2مــــــــــــــول مــــــــــــــن  1تلــــــــــــــة و  0,01kgمــــــــــــــول مــــــــــــــن غــــــــــــــاز النیــــــــــــــون تســــــــــــــاو  1تلــــــــــــــة
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ـــة )³kg=0,044kg)12+2⨯16¯10⨯تســـاو  عتبـــر المـــول إحـــد أهـــم وحـــدات الجمـــل الدول و
انًا وحدة الكیلو مول   :وتستخدم أح

ل التالي  الش عبر عن عالقة التناسب الطرد    :وعندئذ 

P. V	 	n

  :حیث أن

n  :عدد الموالت ,R  : سمى ثابـت الغـازات العـام أو الشـامل والـذ تعطـى ثابت التناسب والذ 
مایلي مته   :ق

R 8

ل التالي انًا تقرب على الش   :وأح

ةو    ):cgs( في الجملة الغیر دول

R

لمة ) 5‐1‐3(وتسمى العالقة  ة أو معادلة حالة الغاز المثالي وتستخدم  قانون الغازات المثال
ة أو  صورة تامة وخاصة عند ضغو عال قي الیخضع لهذا القانون  مثالي هنا ألن الغاز الحق
ًا من نقطة تحوله إلى الحالة السائلة غیر أنه عند ضغط  ون الغاز قر في تلك الحالة عندما 

ة  	1من مرت atm  ار أو ن اعت م ان المواد  عیدة عن درجات غل أقل وعند درجات حرارة 
ة ) 5‐1‐3(العالقة  اف عد(محققة بدقة  ما  صورة أدق ف ة  ق   ).وسندرس معادلة الغازات الحق

حاث المختلفة ولندرس  عتبر مفیدًا في األ یلعب قانون الغاز المثالي دورًا هامًا في الفیزاء و
  .خدام هذا القانون عض األمثلة على است
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ة أ درجة الحرارة والضغط التالیین ة أو العاد ًا تعبیر الشرو النظام   :سنستخدم غال

 )0ᵒc ( أو)273K ( 105⨯1,01والضغط	N/m2  =1Pa  =1atm  

  :) 5-1-3(مثال 

ة م mol	1حجم عین  اً عتبر من أ غاز في الشرو النظام ًا نظام سلك سلو   .ًا أن الغاز 

  :الحل 

مة    ) :5‐1‐3(من المعادلة  Vنجد ق

V
nRT
P

	

ل  ما أن  ساو 1000cm2ساو 1lو 	و 10‐3m3م ھذا یعني إن 	1molحج

	22,4   .لیتراً 	

ساو  ة  	22,4ومن الضرور حفظ أن حجم واحد مول من أ غاز في الشرو النظام l 
ثیر من المسائل   . ألن هذه الثابتة تدخل في حل 

  : )1-1-3( مسألة

حو على ة وحجمه  O2األكسجین وعاء ذ جدران مرنة  	10في الشرو النظام m3 . ما
تلة الغاز المحتواة في الوعاء ؟   هي 

  m³10‐3  ×22,4ساو O2من  mol	1ما أن حجم 

  1Om3ساو O2من Xmolما أن حجم

X
10

22,4 ⨯ 10¯³
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ما أن  سجین mol	1تلة و 	0,032kg=من األو

سجین    تلة المول الواحد xعدد الموالت =تلة األو

سجین ة	األو

الضغط الجو فبدًال من  قاس  اللیترات أما الضغط ف ثیر من الحاالت  قاس الحجم في 
مة ثابتة  ن استخدام ق م ة  ل هذه الوحدات إلى وحدات دول ة مثًال Rتحو بواحداتغیر دول

R=0,082	 latm/mol.k . مة ثیر من الحاالت فإن استخدام ق س ضرورًا وهذه  Rوفي  ل
ة األحوال نصادفها في  م المسائل التي ندرس فیها تغیر الضغط ودرجة الحرارة والحجم عند 

  .ثابتة من الغاز

.Pوفي هذه الحالة   V /T nR const متا ا ثابتتان واآلن لو  nRحیث أن ق ق ت
ة للغاز ب  والثوابت التي تصف حالة الغاز T1,V1,P1رمزنا للثوابت التي تصف الحالة البدائ

ة  T2,V2,P2عد حصول تغیر ما  تب العالقة التال ن أن ن م عني أننا    :هذا 

مة السادسة ن معرفة الق م م الخمسة  لیبرون فإذا عرفنا أ من الق عالقة    .تسمى 

  :) 2-1-3(مسألة 

ارة عند درجة الحرارة  یزد عن الضغط ( حتى ضغط زائد c°10تم نفخ دوالب س
ارة  200kpa)الجو  عد أن قطعت الس   .c°40ارتفعت حرارة الدوالب إلى  100kmو

  ؟احسب الضغط داخل الدوالب عندئذ

  :الحل 

قى ثابتًا  عنيما أن حجم الدوالب ی 	V₂هذا  	V₁  ل لیبرون على الش ح قانون  ص و
  :التالي
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ًا فیجب إضافة الضغط الجو المقاس ما أن الضغط و  مثل ضغطًا إضاف أ في الدوالب 
101	kpa  مة الضغط المطلقة   :للحصول على ق

P1	=	200	+	101	

P1	=	301	kpa	

ون    :وعندئذ 

P 	P

P2=	3,33	⨯10²	pa	

طرح الضغط الجو  مة جدیدة للضغط الزائد والفإننا و أ  232kpaتي تساو نحصل على ق
اس ضغط الدوالیب في %15بزادة  ق عن الضغط البدائي وهذا المثال یبین لماذا ینصح 

  . درجات حرارة منخفضة

ئي  -3-1-11   ) :عدد أفوغادرو(قانون الغاز المثالي على المستو الجز

The	 law	of	 ideal	gas	at	a	molecular	 level,	Avogadro’s	
number:	

مة ل  افة الغازات نفس الق طة لهذه الغازات وهذا ما  Rتمتلك  س عة ال س الطب ع وهذا ما 
ه أوًال العالم أمیدو أفوغادرو    ).1856-1776(أدر

ة تحتو  ة من الغازات عند ضغو ودرجات حرارة متساو  على بین أفوغادرو أن الحجوم المتساو
ة من الجزئات مسلمة أفوغادرو تسمى هذه الفر و . أعداد متساو ة  طض ات  وترت ة بث هذه الفرض

R ما یلي   :ما سنبین ف
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.P):5‐1‐3(تبین العالقة  -◌ً 1 V	 	nRT		 أنه إذا احتوت غازات مختلفة على نفس عدد
مة  nالموالت  ات ق ان لها نفس الضغط ودرجة الحرارة فعند ث ستشغل هذه الغازات نفس  Rو
  .الحجم

اشرًة من تعیین إن عدد الجزئات في الم -◌ً 2 ول الواحد لكل الغازات هو نفسه وهذا واضح م
مة المول(المول  مة الثابتة ). تحدید ق د أن ق ثابتة  Rعلى هذه الصورة فإن مسلمة أفوغادرو تؤ

  .لكل الغازات

سمى عدد أفوغادرو ورمزه  -◌ً 3 مع أن أفوغادرو اقترح  NAإن عدد الجزئات في مول واحد 
ة لكنه  مة هذه الفرض حدد ق اس  NAلم  مة  NAومن أجل ق استخدم طرائ متعددة وتعطى ق

NA  في الوقت الحالي:  

N 	 6,0

ة صورة تقرب   :أو 

N

عدد الموالت أ أن 1عدد الجزئات في  =Nما أن عدد جزئات الغاز  ًا    :مول مضرو

N

استخدام عدد جزئات ) 5‐1‐3(فإن قانون الغاز المثالي أ العالقة  تابتها  ن إعادة  م
ل التالي   :الغاز على الش

k: حیث  R
NA

مة  أخذ الق   :سمى ثابت بولتزمان و

k
R
N
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ة  صورة تقرب   :أو 

  ) :3-1-3( مسألة

تلة ذرة الهیدرجین مة عدد أفوغادرو أوجد    ؟ اعتمادًا على ق

  :الحل 

ةالكتلة الذرة لـ ,لهیدروجین منا المول الواحد متلك   kg	3‐10×1,008	.لهدرجین والمساو

حتو المول الواحد على عدد أفوغادرو    . 10²³⨯6,02والمساو لـ ذرة و

تلة ذرة واحدة من  =الهیدروجین لذلك فإن 
تلة	المول	الواحد	من	الهیدرجین

أفاغادروعدد
  :أ     

m

اً وتار  تلة ذرة الهیدرجینخ مة عدد أفوغادرو من معرفة    .تم تعیین ق

  ) :4-1-3(مسألة 

  الهواء؟ لیتر من 1ل استنشاق على  عند عدد الجزئات التي تستنشقها إذا حصلت ما هو

  :الحل 

ساو  مول1حجم إن  ة   22.4lمن الهواء في الشرو النظام

  l	1ساو ......              مول             xإن حجم 
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التالي   :و

0,045	mo

  عدد أفوغادرو× عدد الموالت  =عدد الجزئات 

N

  :pressure	Partialالضغط الجزئي  -3-1-12

ة لهذه  ساو مجموع الضغو الجزئ إذا شغل غازان أو أكثر نفس الحجم فإن الضغط الكلی
  .الغازات

ضغط هذا الغاز ف عین الضغط الجزئي امل الحجم لوحده حصل للغاز  ما لو أنه شغل 
ا ً على هذا القانون  قاً لهذا " قانون دالتون "العالم دالتون وسميتجرب ة وط للضغو الجزئ

یزه الجزئي وهذه الموضوعة  اً یتناسب مع تر ل ضغطاً جزئ ش ل غاز في المزج  القانون 
  .تتطاب مع قانون الغاز المثالي

.P:        العالقة V	 		N. k. T  

ة على  	N1جزئات عدد من اللنفرض أن لدینا مزج من ثالثة غازات والحاو ,	 N2	 ,	 N3  لكل
ل التاليعلى الترتیب  منها   : تب الضغط الكلي على الش

  N3	+	N2	+	N1=عدد الجزئات الكلي):N(حیث 

ون    :عند ذلك س
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P

  وَ 

P: حیث ,	P 	,	P :ة لكل من الغازات الثالثة   .الضغو الجزئ

ون    :و

P
N
V

ة لهذه الغازات N1/V,N2/V,N3/V: وتسمى النسب    .التراكیز الجزئ

ل ضغط جزئي ة و ساو مجموع الضغو الجزئ  على هذه الصورة فإن الضغط الكلي 
یز یتناسب طرداً مع    .ه الجزئيتر

 21%آزوت و 78%یتألف الهواء الجاف حسب حجمه من : المثال على سبیل 
ة قلیلة من األرغون وغازات أخر  م سجینو ساو ,أو ون الضغط الكلي   1atmوعندما 

ساو  سجین و 21%فإن الضغط الجزئي    .آزوت 78%لألو

ار , السلم الحرار للغاز المثالي  -3-1-13   :الترمومتر المع

The	temperature	scale	of	ideal	gas,	the	standard	thermometer:	

اس درجة الحرارة في مختبرات  من الهام جدًا الحصول على سلم حرار معین وذلك من أجل ق
ن مقارنتها م   .مختلفة على أن تعطي نتائج متماثلة 

  .لندرس هذا السلم المعتمد من قبل علماء دول مختلفة

ار لتعیین هذهالتدرجات والذ عتبر الترمومتر الغاز ذ الحجم  الثابت الترمومتر المع
قاً  وتسمى التدرجات هذه بتدرجات الغاز المثالیذلك ألنها تعتمد على خواص  درسناه سا
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ه ضغط الغاز یتناسب طرداً  مع حرارته ) قانون غا لوساك(المطلقة  الغاز المثالي والذ ف
قي وٕاذا  ثافات منخفضة للغاز الحق استخدم هذا الغاز في أ من الترمومتراتالغازة ذات وعند 

لماتأخر  قترب عندئذ  بخواصه من خواص الغاز المثالي و الحجم الثابت فإن هذا الغاز 
مة تتناسب مع ضغط الغاز المثالي  ق تتعین درجة الحرارة في أ نقطة من الفراغ 

  .درجات نحتاج إلى نقطتین محددتینالت) بناء( ءالمستخدمفي الترمومتر الغاز ومن أجل إنشا

	(تطاب الضغط  :النقطة األولى  (0	 atm0ودرجة حرارةk)	 ( ة أما األخر فهي النقطة الثان
ة للماء( 	Tripleالنقطة الثالث point	 of	 water(  اسها في مختبرات مختلفة ن ق م والتي 

ة دقة عال ون  ةتمثل النقط.و ة للماء تلك النقطة التي  ة الثالث  فیها الماء في الحاالت الصل
ون محققاً  فقط عند درجة حرارة وضغط .في حالة  توازن حرار والسائلة والغازة واقعا ً  وهذا 

مةالضغط عند هذه النقطة  	P(معینین وتساو ق =	 4,58mmHg  ( , أما درجة الحرارة
اً   تقر ساو , ) 273,16k=0.01ᵒc(فتساو وفي  )273,15ᵒc‐(حیث أن الصفر المطل 

قة  دقةالحق درجة حرارة التي تساو و ة للماء  وتعین درجة ,)273,16k(تعیین النقطة الثالث
لفنفي أ نقطة بواسطة الترمومتر الغاز ذ الحرارة المطلقة أو  درجة الحرارة حسب سلم 

ما یلي    :الحجم الثابت 

T	 	 273,16

ة:P: حیث   .الضغط في الترمومتر عند درجة حرارة الماء الثالث

P :سها 	.الضغط في الترمومتر عند درجة الحرارة التي نق

	Pناأنه لو وضع) 6‐1‐3(نالحظ في العالقة  P لوجدنا أنT	=	273,16	K.  

وقسنا درجة الحرارة بترمومترغاز ذ حجم ) 6‐1‐3(عینا درجة الحرارة حسب المعادلة لو 
قي  غاز حق عةحیث أنه ال یوجد ف(ثابت والمملوء    ).غاز مثالي ي الطب

قاً  لنوع الغاز المستخدم فسنجد  م مختلفة لدرجة الحرارةي الترمومتر سنحصلأنه ط   .على ق



253 
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T=373.15	k  

ان الماء عند الضغط الجو من أ ل  latmجل نقطة غل ما هـو واضـح مـن الشـ  )8-1-3(أو 
مســـاعدة ترمـــومتر غـــاز ذ  ـــة نقطـــة مـــن الفـــراغ تقـــاس  ثابـــت الحجـــم الفـــإن درجـــة الحـــرارة فـــي أ

قي وت ةادرجة ینعتوالحاو على غاز حق العالقة التال   :لحرارة 

T

ذا یتم تحدید ا   .لتدرجات الحرارة للغاز المثالي وه

مة درجة الحرارة  تتعین أن ق ة هذه التدرجات  في  لالمستعمال تتعل  بنوع الغاز  Tأفضل
متلك غاز الهلیوم تتعل بخواص  تغیر أن هذه التدرجادورق  الترمومتر  أدنى درجة الغاز ف

ح منخفضة جدًا و حرارة تكاثف عند ضغو  ن 1Kسائًال وذلك عند درجة حرارة ص م لذلك ال 
اس درجات  الترمومتر الغاز األقل من ق م1Kالحرارة  قل ن استخدامها ألوهناك ترمومترات 

  .1Kمن 

ة  -3-1-14 ة الحر   :theory	Kineticالنظر

صورة عشوائ تدرس ة خواص المواد على أنها تتألف من ذرات تتحرك   مستمرة  ةالنظرة الحر
ة وفي هذا الفصل سن ة والمبن على قوانین درس خواص  الغازات  من وجهة  نظر النظرة الحر
ك الكالس ان ء ي غیر أنالم ل جز ات  الغاز یجعلنا  استخدام قانون نیوتن على   من جزئ

تب حوالي  ة m3lجل معادلة من أ1025ن   .من غاز  في الشرو النظام

ع  أحدث ال ستط ة لتحدید حواسیب حل هذه المعادالت ولذلك سنختار وال  الطرقة اإلحصائ
م الوسط عض  المقادی يالق م الوسطى تواف رل ة وهذه الق و عین المتحوالت الماكروس األخذ  و

ي لخواص الغاز  و روس ار أن الوصف الم الوصف ات یجب أن یتواف مع االعت
ي وٕاذا لم یتحق ذلك فإن نظرتنا  و الالماكروس قى    .معنى ت
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ة ل اطات الغاز من خالل خواصه الجز  ضغطنحسب في البدا ة وسنتوصل إلى االرت ئ
ع دراسة  )العالقات( ات الغاز والحرارة المطلقة ومن ثم سنتا ة الوسطى لجزئ بین الطاقة الحر

ةار خواص أخر للغازات من وجهة نظ   .لنظرة الحر

ة -3-1-15 و روس   : قانون الغاز المثالي والحرارة من وجهة النظر الم

The	microscopic	theory	of	ideal	gas	and	temperature:	

ة لجزئات الغاز مع أنها تطاب اللنقترح المسلّ  النس ة  ط لخواص الغاز، مة التال س تصور ال
عیدة عن نقطة تكاثفها، ف الغازات ذات الضغو المنفهي تص عند هذه الشرو فإن خفضة وال

غاز مثالي،  قانون الغاز المثالي، وسندرس مثل هذا الغاز  ن وصفها  م افة الغازات 
ة ما یليتوسنف   :رض على أساس النظرة الحر

بیر من الجزئات  -1 عها في اتجاهات  mذات الكتلة  Nیوجد عدد  ة وتتحرك جم عشوائ
سرعات م امل حجم الوعاء وتختلفة، و ة أن جزئات الغاز تشغل  الذ طاب هذه االفتراض

ها قى الهواء في الغالف الجو حو ذلك ی   .حول األرض تحت تأثیر قوة الثقالة) atm(أو ، و

عني أن المسافة الفاصلة بین الجزئین أكبر  -2 عض وهذا  عضها عن  عیدة  قى الجزئات  ت
ل منها   .من قطر 

ي نفترض أن الجزئات  -3 ك الكالس ان وتدخل في التفاعالت عند تخضع لقانون الم
تأثیر تصادمها، مع أنه في الفاصل بین تصادم الجزئ ما بینها تؤثر قو تدافع و قو ات ف

ةالتدافع  المقارنة مع الطاقة الحر 	. هذه تكون الطاقة الكامنة قلیلة 

ما بینها -4 رات (المرونة  تام أو مع جدار الوعاء هو تصادم إن تصادم الجزئات ف تصادم 
اردو المقارنة مع الزمن بین ) البل حصل في فاصل زمني صغیر  وسنعتبر أن التصادم 

ة للجزئات  الطاقة الحر المقارنة  ن إهمالها  م ة  تصادمین حیث أن الطاقة الكامنة التصادم
  .بین تصادمین
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ى جدار الوعاء 
لو قل حجم  
وسیزداد عدد  

 أن الجزئات 
ما هو موضح 
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  .سرعة تغیر اندفاع الجزئة : حیث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

ما ة  و ءxأننا افترضنا أن التصادم تام المرونة فإن تغیر المر فتتغیر فقط , إلندفاع الجز
ة  ء من xالمر ح  حتى) xالجزئة تتحرك بجهة معاكسة للمحورألن (mνx‐إلندفاع الجز ص
∆تغیر االندفاع على هذه الصورةفإن mνx+اندفاعها m. ν ساو الفرق بین االندو  فاعالذ 

مایليالبدائي والنهائي من أجل تصادم واحد  تب    :و
∆

  .xسرعة الجزئة على المحور  ν: حیث 

فاصل زمني ه الجزئة .t∆ستصدم هذه الجزئة الجدار مرات متعددة و وهو الزمن الذ تتطل
تب2lقدرها  مسافةأ لقطعللوصول إلى جدار الوعاء والعودة إلى الخلف    :  على هذه الصورة ن

2l

 الوعاءأندفاع الجزيء لحظة تصادمه مع جدار ) 10-1-3(الشكل 
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  .الزمن بین تصادمین متتالین: tحیث

ة∆tإن الفاصل الزمني  ون صغیرًا جدًا خالل ثان ء  بین تصادمین س قوم الجز واحدةلذلك س
ًا لكل التصادماتالقوة المأخوذة (عدة تصادمات عند ذلك القوة الوسطى  القوة  ستساو )  وسط

  : أ الزمن المنقضي بین تصادمین عند تصادم واحد مقسومًا على

ءأجلمن حدجز

صدم  صدم سقف الوعاء أو  ء أن  ن للجز م ًا  ا ًا وٕا ء في الوعاء ذها ة الجز لكن عند حر
ة  قى ثابتةxأرضه ونجد أن المر أضف إلى , لإلندفاع ال تتغیر والنتائج التي نحصل علیها ت

ة سرعته  غیر مر ن أن  م ء آخر وهذا  صطدم مع جز ء أن  ن للجز م غیر أن . νذلك 
ة سیجمع لكل الجزئات عطى لجزئات أخر وفي النها لذا فإن تأثیر , أ تناقص في اإلندفاع 

غیر شیئًا على النت ةالتصادم ال    . یجة النهائ

صطدم  ما أنه في واحدة الزمن س ء واحد لها خواص متدرجة و ع إن القو المؤثرة من جز الط
ة عدد هائل من الجزئات فالقوة الوسط   .ثابتة تكون  الجدار 

ل واحدة من هذه  ل الجزئات من الضرور حساب تأثیر  قبل حساب القوة المؤثرة من 
ل الجزئات الجزئات وعلى هذه الصورة  ات القوة المؤثرة من  تب مر ل الجدار  علىن الش

  :التالي

F
m
L

ء ذ اν: حیث ء ذ اν:,لرقم واحدسرعة الجز ء ν:,اثنانلرقم سرعة الجز سرعة الجز
ل الجزئات  .Nلرقمذ ا ة الجمع تتم على  ذا فإن عمل   .Nوه

مة تب اآلن الق ةلن ع ة السرعة  التر ة لمر   : xالوسط

ν 	
ν ν
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ةع   :لى هذه الصورة فإن القوة الوسط

ما هو معروف فإن مرع أ متجهة أو  تساو مجموع مرعات حسب فیثاغورث شعاع و
ات   .همر

ون    :من أجل السرعة 

مة الوسطى لهذه المرعات نجد أخذ الق   :و

ة أ ال یوجد اتجاه  صورة عشوائ ما أننا نفترض أن سرعة الجزئات للغاز المدروس تتوزع  و
ون لدینا ة ف   :محدد أو مفضل للحر

تب ن أن ن م   :لذلك 

ν

مة في  تعوض هذه الق ةو   :نجد أن معادلة القوة الوسط

P
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 .المعادلة هي معادلة الضغط من خالل خواص الجزئاتوهذه. حجم الوعاء V=A.l: حیث 
ة  تا ن  ما المعادلةم الحجم طرفنا ضر لو ف ون  Vیها   :لدینا س

میني بـ  ون  2ونقسم على  2نضرب الطرف ال   :ف

P. V
2
3
. N

1
2 .m. νة الوسطى لجزئات الغاز ارة عن الطاقة الحر   .هو ع

.Pقانون الغاز المثالي مع(9‐1‐3)لو قارنا المعادلة  V N. k. T :  

ان قا إذا  ن لهاتین المعادلتین أن تتطا م   :ف

  :ون أو یجب أن 

1
2
.m. ν

  أو 

ساو  kحیث    :ثابت بولتزمان و

ة جزئات الغاز تتناسب طرداً  (10-1-3)ینتج من العالقة  ة الوسطى لحر  أن الطاقة الحر
قاً  مع الحرارة المطلقة لما ازدا وط ة الغاز  لما ازدادت حر ة  دت السرعة للنظرة الحر

ة الجزئات ة. الوسطى لحر   .وتعتبر هذه العالقة إحد أهم العالقات في النظرة الحر



 
261 

  : )5-1-3( مسألة

ة أ ة جزئات الغاز البدائ ة الوسطى لحر ة(حسب الطاقة الحر عند درجة حرارة ) األول
37°c.  

  :الحل
T

3
2 1,38

قةتبین العالقة  ة  السا لما اقترت درجة الحرارة من درجة الصفر المطل فالطاقة الحر أنه 
  .للجزئات تسعى إلى الصفر

ح، فعندما تسعى درجة الحرارة  د أن هذا غیر صح ة الحدیثة تؤ غیر أن النظرة الكوانت
ة إن المطلقة إلى الصفر ف ة جداً لالطاقة الحر مة صغر قر من  لجزئات تسعى إلى ق

  .الصفر

ة عند درجة حرارة أكبر من  ح سائلة أو صل ة تص ق ل الغازات الحق غض النظر عن أن 
قى مستمرة حتى عند  ة ت ة الجزئ   .الصفر المطلدرجة الصفر المطل فالحر

ن(10-1-3)إن العالقة  ة الجزئات الوسطى ونالحظ انه  م استخدامها لحساب سرعة حر
م الوسطى للستؤ  (10-1-3)و  (1-1-3)في العالقتین  سمى الجذر ر خذ الق ة و ع عة التر
عي من عي ل νالتر ة الوسطى الجذر التر ع 	ν :root‐mean‐squareلسرعة التر

(rms)	speed 

ة الوسطى  ع عي من السرعة التر   :أ حیث أننا نأخذ الجذر التر


