تفرٌغ الغاز
العملٌات االساسٌه :
من اجل فهم سلوك اي عملٌة تفرٌغ غاز فأنه من الضروري ان نتعرف على بعض
العملٌات المفصله التً تتعلق بسلوك جسٌمات الغاز

النظرٌه الحركٌه للغاز البسٌط :
النظرٌه الحركٌه للغازات تتعلق بالخواص االجمالٌه او االساسٌه للغاز وسلوك
جسٌماته وبمعرفه ان عملٌات التصادم فً الغاز هً تصادمات مرنه مثالٌه فمن
الممكن ان نقول بأن اي تصادم ٌحدث ٌكون حركً نقً

حٌث  nهو عدد ٌرمز لمقدار شدة او تركٌز الجسٌمات
 mهو كتله كل جسٌم
 Cالجذر التربٌعً للسرعه باالعتماد على االتجاه

وعند مقارنه هذا القانون مع قانون الغاز المثالً

حٌث  vهو حجم مول واحد من الغاز
 Tهً درجه الحراره المطلقه
 Rهو الثابت العام للغازات

ٌكون القانون بالشكل التالً

علً فاضل علً

ٌمكن التعوٌض عن قٌمة

ب  Kالمعروف بثابت بولتزمان وقٌمته

الكترون فولت واالن نستطٌع ان نكتب
او
صٌغة قانون معدل الطاقه الحركٌه لكل جسٌم بالشكل التالً

مثال فً درجه حراره الغرفه ٌكون معدل الطاقه الحركٌه لكل جسٌم حوالً 0.04
الكترون فولت
العالقه المذكوره اعاله ٌمكن تطبٌقها لخلٌط الغازات وفً هذه الحاله ٌستخدم
الضغط الجزئً
ان معدل المسار الحر (  λ ) m.f.pلكل جسٌم من الغاز هو معدل المسافه بٌن
التصادمات
الغاز الذي ٌمتلك جسٌمات متماثله والجسٌمات تمتلك اقطار معٌنه (ٌ )dحسب معدل
المسافه بٌن التصادمات فٌه من القانون االتً
λ
وعندما تكون السرعات خاضعه التزان حراري تكون قٌمة معدل المسار الحر ( ) m.f.p
√

λ

لخلٌط من الغازات ٌكون معدل المسار الحر بٌن التصادمات للجسٌم من النوع االول
( ٌعنً الجسٌم فً معادله رقم  ) 1وأي جسٌم من نوع اخر

√
حٌث

و

هو كتلة الجسٌم  rوعندما تكون قٌمة r=1

فأن المعادله رقم  6تصبح مثل معادله رقم  5وبما ان قطر وكتله االلكترون تكون
صغٌره جدا وٌمكن اهمالها مقارنه مع الجسٌمات االخرى فأن معادله رقم ٌ 6مكن
اعادة كتابتها بالنسبه لاللكترون لتكون بالشكل التالً
علً فاضل علً

معدل الزمن الحر بٌن التصادمات )(T

حٌث  zتمثل معدل السرعه
تردد التصادمات v

علً فاضل علً

