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 فاضل علًعلً 

 التركٌب الذري والجزٌئً

 رذرفورد –ذرة بور 

 الذي ٌمتلن جزٌئاتٌه الكالسٌكٌه على الغاز المثالً ٌمكن تطبٌك النظرٌه الحرك

فهم التركٌب الذري نحتاج لفهم تصمٌم  من اجلكروٌه ٌحصل بٌنها تصادم مرن . 

ري باالعتماد على النظرٌه ذللذره الذي هو ممدمة لفهم الطٌف الرذرفورد  –بور 

 الكمٌه االساسٌه

تحتوي النواة على عدد من الشحنات الموجبه حسب نوع فً تصمٌم رذرفورد للذرة 

بمدارات متحدة  هاتً تدور حولالعنصر وهذه النواة تكون محاطه بااللكترونات ال

تكون متواجده فمط عند انصاف الطار محدده افترض بور بأن هذه المدارات  . المركز

 وٌمكن معرفه ممدار نصف المطر من خالل العالله

    
  

  
   (           ) 

 هً كتلة االلكترون mحٌث 

V دار نصف لطره هو سرعة االلكترون فً مr  وh هو ثابت بالنن 

بأنه عزم ذو لٌمه ثابته وهنان اعداد محدده  mvr ٌمكن ان نمول عن العزم الزاوي 

 nمن المدارات الممكنه تم تحدٌد عددها من خالل العدد الكمً 

االلكترون ٌتحرن من مدار الى مدار اخر ذو لطر اصغر افترض بور اٌضا بأن 

الناتج فً الذره ٌنبعث على شكل من اشكال الطاله االشعاعٌه . تردد الطاله ق روف

 االشعاع هذا ٌعطى بالعالله

      

 هو فرق الطاله   حٌث 
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 فاضل علًعلً 

 التركٌب الجزٌئً :

مكن تطبٌك النظرٌه الكمٌه علٌها عند درجات وٌذرتٌن او اكثر  تتألف الجزٌئه من

 (  ( 3ة الذرات . ٌتضح من المعادله رلمحراره معٌنه وكذلن بالنسبه للغازات متعدد

ان مجموع الطاله الحركٌه للجزٌئات فً مول واحد للغاز احادي الذرات ٌعطى 

بالعالله 
 

 
الحراره بأنها  (  )اذا عرفنا الحراره المولٌه عند حجم ثابت .    

 فأنالمطلوبه لرفع درجه حراره مول واحد درجه واحده 

  
 

 
  

عملٌا توجد هذه العالله فً الغازات احادٌة الذره . بٌنما فً الغازات االخرى تكون 

من الممكن ان تدور الجزٌئات حول محور ٌمر من خالل مركز  اكبر . (  )لٌمة 

المسافه بٌن الذرتٌن لد  ووبالتالً ستمتلن طاله حركٌه ثملها وعمودي على محورها 

كل دوري لذلن من الممكن ان تكتسب الجزٌئات طاله اهتزازٌه بجزأٌن جزء تتغٌر بش

 حركً وجزء كامن

 

    



 علً فاضل علً

 تفرٌغ الغاز

 العملٌات االساسٌه : 

من اجل فهم سلوك اي عملٌة تفرٌغ غاز فأنه من الضروري ان نتعرف على بعض 

 الغاز سٌماتالعملٌات المفصله التً تتعلق بسلوك ج

 

 النظرٌه الحركٌه للغاز البسٌط :

ز وسلوك اسٌه للغالٌه او االسالنظرٌه الحركٌه للغازات تتعلق بالخواص االجما

جسٌماته وبمعرفه ان عملٌات التصادم فً الغاز هً تصادمات مرنه مثالٌه فمن 

 حركً نقً  م ٌحدث ٌكونالممكن ان نقول بأن اي تصاد

  
    

 
           

 هو عدد ٌرمز لمقدار شدة او تركٌز الجسٌمات nحٌث 

m هو كتله كل جسٌم 

C الجذر التربٌعً للسرعه باالعتماد على االتجاه 

 

 هذا القانون مع قانون الغاز المثالً  وعند مقارنه

                

 هو حجم مول واحد من الغاز vحٌث 

 T ًدرجه الحراره المطلقه ه 

R هو الثابت العام للغازات 

 

 ٌكون القانون بالشكل التالً

 

 
    

 
 
  

  
           



 علً فاضل علً

ٌمكن التعوٌض عن قٌمة 
 

  
المعروف بثابت بولتزمان وقٌمته  Kب   

الكترون فولت واالن نستطٌع ان نكتب          او                

 صٌغة قانون معدل الطاقه الحركٌه  لكل جسٌم بالشكل التالً

 

 
             

 0.04حوالً جسٌم  لكل ٌكون معدل الطاقه الحركٌهفً درجه حراره الغرفه  مثال

 الكترون فولت 

العالقه المذكوره اعاله ٌمكن تطبٌقها لخلٌط الغازات وفً هذه الحاله ٌستخدم 

 الضغط الجزئً

افه بٌن معدل المس ولكل جسٌم من الغاز ه λ(   m.f.pار الحر ) سان معدل الم

 التصادمات

ٌحسب معدل ( dالغاز الذي ٌمتلك جسٌمات متماثله والجسٌمات تمتلك اقطار معٌنه )

 من القانون االتً  فٌه المسافه بٌن التصادمات

λ  
 

    
           

 (  m.f.p)  الحر رالمسامعدل تكون قٌمة  حراريوعندما تكون السرعات خاضعه التزان 

λ  
 

√     

 

           

 للجسٌم من النوع االول بٌن التصادمات المسار الحرلخلٌط من الغازات ٌكون معدل 

 وأي جسٌم من نوع اخر  ( 1معادله رقم  الجسٌم فً ٌعنً) 

   
 

       
   √  

  
  

           

  حٌث 
   

 

 
 r=1وعندما تكون قٌمة  rهو كتلة الجسٌم    و              

وبما ان قطر وكتله االلكترون تكون  5تصبح مثل معادله رقم  6فأن المعادله رقم 

ٌمكن  6م فأن معادله رقصغٌره جدا وٌمكن اهمالها مقارنه مع الجسٌمات االخرى 

  بالنسبه لاللكترون لتكون بالشكل التالًعادة كتابتها ا



 علً فاضل علً

   
 

    
           

 (T)ات الزمن الحر بٌن التصادم معدل

  
 

 
           

 السرعه  معدل تمثل zحٌث 

 vتردد التصادمات 
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 علً فاضل علً

ان التغٌرات المستمره للطاله بٌن الجزٌئات عادة ما تكون بسبب االصطدامات التً 

 ٌمكن تمسٌمها الى انواع اصطدامات مرنه وغٌر مرنه

 

 الممطع العرضً :

ان من افضل الطرق لوصف االنواع المختلفه من التصادمات تكون عن طرٌك 

وببساطه ان معرفة الممطع العرضً المؤثر لالصطدام  للجسٌمات الكروٌه . 

  احتمالٌة حدوث التصادمات للجسٌم فً مسافه معٌنه من مسارها ٌعطى بالعالله

(       )  (m.f.p  وبأستخدام المعفرق ا ) ووضع   (4)ادلهلمسار الحر

 نحصل على      

       (  ) 

ٌمكن  . ( هو الممطع العرضً المؤثر للجسٌم  عندما ٌصطدم بجسٌم اخر  qحٌث )

 التً تمثل مساحة الجسٌمات المتصادمه       المانون ٌحتوي على مالحظة ان

فً التصادم الذي ٌحصل فً االلكترونات ٌمكن حساب الممطع العرضً لجزٌئة 

  (7)الغاز من خالل معادله 

  
 

  
    

  
   

 
 

الممطع العرضً لكل  جسٌمات غٌر متماثله ٌجب حساب عندما ٌحصل التصادم بٌن

 جسٌم منهما

تعتمد بصوره كبٌره لٌست ثابته بالنسبه لنوع االصطدام لكنها    (q)المٌمه الفعلٌه ل

 الطاله الحركٌه للجسٌمات لبل ان ٌحدث االصطدام بٌنهم  على

 تعطى بالشكل التالً    و     الطاله الحركٌه لجسٌمٌن متحركٌن كتلتهما

   
 

 

    
     

       (  ) 
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 علً فاضل علً

       هً السرعه  واذا كان    حٌث

   
 

 
    

    (  ) 

مماربه لسرعة االلكترون    بالنسبه لأللكترون وجزٌئة غاز معٌنه تكون لٌمة 

 بٌنما تكون الجسٌمات االخرى اثمل وسرعتها الل 

الممدار 
    

     
 Reduced mass of (فه  للزوج الجزٌئً ع  ض  ٌسمى بالكتله الم   

the pair ) 

االصطدامات بطرائك من الممكن حساب المماطع العرضٌه النواع معٌنه من 

المٌكانٌكٌه الكمٌه لكن طرٌمة تفرٌغ الغاز تعطً نتائج افضل وتستعمل بصوره 

 اوسع

 

 التصادم المرن 

هو التصادم الذي ٌحصل فٌه تبادل للطاله الحركٌه .وٌحصل فً الغازات عند 

الظروف الطبٌعٌه وفً العدٌد من عملٌات التفرٌغ الغازي تكون اغلبٌة التصادمات 

ٌتضمن هذا النوع من االصطدام انتمال للطاله الحركٌه فمط وال وفً الوالع  مرنه

 حصل اي تغٌٌر للهٌكلٌه الذرٌه او الجزٌئٌه ٌ


