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ذرات گاز  لیتحل یساده ساز  یاست که برا  ی انتزاع یآل مفهوم  دهیگاز ا
درباره   یی ایم یو ش ی ک یزیاز روابط ف یار یبس .ردیگ ی مورد استفاده قرار م

 .شده اند فی آل بودن گازها تعر  دهیگازها از گذشته تا به امروز با فرض ا
با   هیفرض ن یحاصل از ا جیمواقع نتا یار یکه در بس دیاست بدان جالب

مطلب قصد  نیا در .دارند ی خوب یافتد، سازگار  ی اتفاق م تیآنچه در واقع
 .میبپرداز هیفرض نیمفهوم ا ی به بررس میدار

 .دیکن ی مقاله ما را همراه نی ا انیپا تا

 

 (Ideal Gas) ست؟یآل چ دهی گاز ا 1#

مولکول   اردهایلیمخزن م نیا در .دی مخزن مملو از ذرات گاز را تصور کن کی
 گریکدیگاز با  ذرات  .حضور دارند گریکدیمختلف در کنار  یگاز با سطح انرژ 

 لیتحل لیدل نیهم به .کنند و اصطالحا با هم برهمکنش دارند ی برخورد م 
گازها   ی رفتار کل ی بررس یمولکول ها به صورت جداگانه برا نی از ا کیهر 

جا به وجود آمده  نیآل از هم دهی گاز ا مفهوم .است یدشوار  اریکار بس
  بیبه تقر ی اب یدست یاست که برا ی فرض انتزاع  کی مفهوم  نیا .است
توان  ی م هیفرض نی کمک ا به .شده است فیگازها تعر  لیاز تحل ی مناسب

 .کرد ی بررس ی رفتار گازها را با دقت قابل قبول
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 :میکن ی جا اشاره م نیاست که در ا ی اصطالح دربردارنده دو فرض کل نیا

 گاز  یدافعه مولکول ها ایجاذبه  عدم .1

 تنها .کنند یدفع نم  ایرا جذب  گریکدیعنوان  چیگاز به ه یها مولکول
 elastic) کیبرخورد االست آل،  دهی ا  یگازها یمولکول ها نیبرهمکنش ب
collision ) با بدنه ظرف است ای گریکدیذرات با. 

 گاز ینداشتن مولکول ها حجم .2

به عنوان   بلکه .حجم ندارند یی آل به تنها دهیگاز ا یاز مولکول ها کی هر
فرض صرفا  نیا البته .شوند ی پراکنده در فضا در نظر گرفته م  ی ب ینقاط تقر

شود و شامل حال مجموعه ذرات گاز در  ی در خصوص مولکول ها مطرح م 
مجموعه ذرات گاز حجم دارند و بسته به  اساسا .گردد ی نم  گریکدیکنار 

 .شوند ی حجم ظرف، منبسط م
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 ه یفرض نیا یابی ارز  2#

سؤال در ذهن شما هم نقش   نیجا ا نی با مطالعه مقاله تا به ا احتماال
است  نیا تی واقع .آل تا چه اندازه درست است دهیگاز ا هیبسته که فرض

 اما .مشخصات فوق را داشته باشد قایوجود ندارد که دق یگاز  چیکه ه
به مشخصات فوق   ی اطراف ما تا حد قابل توجه طیگاز در مح یادیتعداد ز

قابل  بیتوان با تقر  ی ل ممسائ لی در تحل لیدل نیهم  به .هستند کی نزد
 .آل قرار داد دهیا یگازها گاهیآن ها را در جا ی قبول

از  یار یبه اتمسفر، بس کیاتاق و فشار نزد  یدر محدوده دما ی طور کل به
آل از خود  دهیرفتار ا م،یبا آن ها سروکار دار ی که در زندگ ی مهم یگازها

 High) کند دایپ شی که فشار گاز به شدت افزا ی طیشرا در .دهند ی بروز م 
Pressure )یجد انحرافات   ابد،ی کاهش  ی به طرز فاحش طیمح یدما  ای 

  نیا در .شود  ی آل در رفتار گازها مشاهده م  دهیا یاز مشخصات گازها 
را به   ی مطلوب  جیآل بودن گاز نتا دهیاست که استفاده از فرض ا طیشرا

 .دنبال نخواهد داشت
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 ی آل به صورت مول دهی قانون گاز ا 3#

ابداع شده   یاض یبه صورت ر هیفرض نی ا فی تعر یآل برا دهیگاز ا قانون
  ی اضیثابت روابط ر یپا (V) و حجم (P) ، فشار(T) مؤلفه دما سه .است

  دهیا یقانون گازها رابطه .شوند ی م  انیگازها ب نیهستند که در ارتباط با ا
 :شود ی م فی تعر ری ز به صورت  ی آل در فرمت مول

PV = nRT 

  .گازها است ی ثابت جهان زین R معرف تعداد مول گاز و n رابطه فوق در
گازها با دو مقدار ثابت در رابطه فوق قابل استفاده است که  ی جهان ثابت

 :عبارت اند از

• R = 8.31 (J/K.mol) 
• R = 0.082 (L.atm/K.mol) 

دما با   دیبا م،یاستفاده کن R = 8.31 (J/K.mol) در رابطه فوق از اگر
 مترمکعب یکا یو حجم با  (Pa) پاسکال  یکای، فشار با (K) نی کلو یکای

(m3) اگر از اما .باشند R = 0.082 (L.atm/K.mol) دی با م،یاستفاده کن 
 تریل یکایو حجم با  (atm) اتمسفر یکای، فشار با (K) نیکلو  یکایدما با 

(L) باشند. 
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 ی آل به صورت مولکول  دهی قانون گاز ا 4#

 :شود ی م  فیتعر  ریبه صورت ز ی آل با فرمت مولکول  دهیقانون گاز ا رابطه

PV = NkT 

 نماد ثابت بولتزمن زین k گاز و یمعرف تعداد مولکول ها  Nرابطه باال،  در
(Boltzmann) بولتزمن برابر با ثابت .است (J/K) 1.38×10-23 است.  

 پاسکال یکای، فشار با (K) نیکلو ی کایاساس در رابطه فوق دما با  نیا بر
(Pa)  مترمکعب یکا یو حجم با (m3) روند ی به کار م. 

 

 ی آل به صورت نسب دهی قانون گاز ا 5#

  ی در مسائل مختلف به کار م زین گرید جیشکل را کیآل به  دهیگاز ا قانون
مسئله  کیذرات گاز در  یمولکول ها ایکه تعداد مول  ی صورت در .رود
 .مانند  ی م ی فوق ثابت باق ی اضیدر روابط ر Nr ای Nk نکنند، حاصل رییتغ
  یدما را از هر دو رابطه فوق به سمت چپ تساو ریاساس اگر متغ نیا بر

 :دیآ ی به دست م  ریرابطه ز م،یمنتقل کن

بر دما در   میاساس رابطه فوق، نسبت حاصل ضرب فشار در حجم تقس بر
 .ماند ی م  ی گاز همواره ثابت باق

 دیمف اریمسائل مختلف مرتبط با گازها بس لیدر تحل ی رابطه نسب نیا
 .است



 

6 www.namatek.com 

 یبند جمع 

طور که   همان .میآل پرداخت دهیمفهوم قانون گاز ا ی مطلب به بررس نیا در
با سه فرمت پرکاربرد مورد استفاده   ی اضیقانون در ر ن ی ا د،یمشاهده کرد

در  ی علم یها لیاز تحل یار یو اساس بس هیقانون پا نی ا .ردیگ ی قرار م
 مواجهه با گازها است.


