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НАҚТЫ ГАЗДАРДАҒЫ МОЛЕКУЛААРАЛЫҚ
ӘСЕРЛЕСУДІ МОДЕЛЬДЕУ
Н.Ж. Жуспекова, Ш.К. Биболов, А.Б. Альжаноө
С. Торайөыроө атындаөы Паөлодар мемлекеттік
униөерситеті
В статье освещаются вопросы задач межмолекулярного воздействия действителъных газов.
Мацалда нақты газдардагы молекулааралық әсерлесудың турлегі есептерін қарастыруга болатынын ескертеді.
Тһе £һ>еп агіісіе сһ\>еІҺоп іпіег-тоіесиіаг іп/іиепсе о/Ъазе £ше$.

Нақшгаздардыңқасиеттерінсипатгауғажарамды тендеуді іздеудіңөдістерініңбірі, молекулалардьщөлшемдерін жәнемолекулааралықөсерлесу күшін ескеретін түзетулер енгізу болып табылады
Нақты газ молекулаларының әсерлесуін ескеретін белгілі
жөне қарапайым күй теңдеуі - Ван-дер-Ваальс теңдеуі.
(ут-ь)=ят

Ван-дер-Ваальс тендеуі нақгыгаздардың қаснеггерін қьюыммен
температураныңкеңднапаэонында әжептәуірдәлдікпен сипатгайды.
Нақты газдың қасиеттерінің ерекшеліктерін газда молекулаларды түрақты топтамалары болуы арқылы түсіндіруге болады. Ол топтамаларды молекуланың ассоциациялары немесе
кластерлер деп атайды. Ең қарапайым комплекс болып димер
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табылады. Ол екі молекуланың бірігіп, байланысқан бір бүтін
молекула, яғни массасы еғсі есе артық молекула ретінде қарастырылады. Төмен энергияда екі молекула массалар орталығы
маңайында бір-бірін айналып, қозғалыста болады.
Кластерлі газда турлі өлшемді кластерлер бір-бірімен және
молекулалармен тепе-теңдікте болатын қоспаның жеке компоненттері ретінде қарастырылады. Соңғы кезде нақты газдардың қасиеттерін түсіндіру үшін кластерлер, ассоцияциалар,
молекулалық топтасу әдісі қолданылады.
Кластерлер концентрациясы арқылы сығылу факторы былай анықталады:

мұндағы һс —молекулалардың меншікгі көлеміне енгізілген
түзету, С%- %мсшекулалардан құралған кластерлердің концентрациясы, г—қарауға енгізілегін еңүлкен кластердің өлшемі.
Бөлшектердіңсоқтыгысуы кезінде бағытыныңөргүрпі болуымен байланысш, молекулаларды соктығысуыныңэффективті диаметрі у шарлар регінде қарастыруға бсшады. Бұл мсйекулалардың
меншікті көлеміне енгізілген түзетуүшін келесі формуланы береді:
,

2<|і
]
* 3
мүндағы у - молекулалардың соқтығысуының эффективті
диаметрі, Ш - кластерге енетін молекуланыңорташа көлемінің
өзгерісін ескеретін жиынның парамегрі, п - бірлік көлемдегі
молекулалар саны. Жогары қысымда Ван-дер-Ваальс теңдеуі
тәжірибеден және кластерлік модельден үлкен ауытқу береді.
Ол кластерлердің үлкен концентрацияларында моль санының
айнымалылығымен байланысты. Газдарда жоғары қысымда
әртүрлі өлшемді кластерлер болады, және оларды есептеу
тәжірибелік берілгендермен сығылу факторымен сәйкес келеді.
Идеал газдың 1 молінда ЫА молекулалар саны болады.
Онда күйтеңдеуі
Ь = — яіит

ссрия Физико-мателштическая
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Р Ү = \К Т

осыдан:

Нақты газдың қасиеттерін суреттеу үшін 2 - сығылу факторы кең қолданылады. Ол нақты газдың күйін сипаттауға
ыңғайлы, бүл мәселе бойынша көптеген зерттеулер жүргізілді.

мұндағы Км - мольдік көлем; Р - абсолют қысым; Т - термодинамикалық температура; И. - универсал газ түрақтысы.
Белгілі күй теңдеулерін осы түрге келтіріп, сығылу факторы Ван-дер-Ваальс теңдеуі төменгі формуланы береді:
а

Ь

аЬ ’

мүндағы а және Ь - Ван-дер-Ваальс түзетулері.
Идеал газ үшін 7.= 1. Нақтьі газдарда мольдік көлем Ғм’. Нақгы газбен идеал газдың мольдік көлемдерінін қатынасы у к 1
өйткені нақгы газдардағы молекулалар саны идеал газдағы молекулалар санынан аз, яғни нақгы газда топтамалар пайда болуынан.
1 = а, + а , + а 3 + а 4 +...

мүндағы 62 - димерлердің пайда болу үлесу, 63 - тримерлерндің пайда болу үлесі және т.с.с.
Нақты газдардың мольдік саны идеал газдың мольдік санының кластерлер пайда болу үлестеріне көбейтіндісіне тең:

Бүл өрнектен көретініміз нақты газдың мольдік саны идеал
газдың мольдік санынан бірнеше кем. Айталық мысалға, идеал
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газдың Ум көлемінде он молекула болатын болса, нақты газда
осы он молекуланың алтауы димерге айналуы мүмкін. Сонда
нақты газдың Ғм’ көлемінде 7 топтама болады.

УЩ
'-Ь7Г,
Нақты газдар үшін 7, өте жоғары қысым және температуралар ауданынан басқа аудандарда негізінде бірден кем.
Екі молекула бір-бірімен жақындай түскен кезде, үшінші
бір молекула энергияның біраз бөлігін алып кеткенде, алдындағы екі молекула потенциалдық шұңқырдыңішінде бір-бірімен
байланып қалады, яғни димер пайда болады (1-сурет).

Тікелей молекулалардың өсерлесуін экспериментте анықталмайды. Ал олардың өрекеттесу потенциалдары өртүрлі молекулалық құбылыстарды қарастыру үшін компьютерлік модельдеу қажет. Газ молекулаларының әсерлесуін модельдеуді
үшбүрышты потенциал мысалында қарастыраиык (2-ші сурег).

ссрн я Фи шко-матемапшческаи
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Есеп келесідей тұжырымдалады: /Умолекула қабыргалары I
көлемдеорнапасқан. Үшбүрышты потенциал бойынша, егер молекулар арасындагы қашықтық /*> /ш болса, олардын арасында
өсерлесу байқалмайды. Егер /•- /0 болса, молекулар серпімді әсерлеседі. /• < /•< /111 болғанда әсерлесу күші /,-птүрақты болады.
Молекулар әселесуін сипаттау үшін келесі алгоритм үсынылады.
1. Молекулар берілген көлемде кездейсоқ орналыстырылады (арал ындагы қашықтық /• > г0 болуы ескерілуі қажет).
2. Молекулардыц хх, ху жылдамдық проекциялары
I I І8ЯТ
п
0 +2.1—— со8— аралыгында кездеисоқ орнатылады.
Vтсм
4
3. Цикл ішінде әрбір молекулага басқа молекулар жагынан
әсер ететін нәтижелі күш анықталады.

г2= уІ(х2-х,)1+(у, - V’,)2 формуласы бойынша екі молекула
арасындагы қашыктық анықтапады. Егер г< г, болса, молекулар арасында серпімді соқтыгысу модельденеді. г> пи болса,
күш қүраушылары/х —0,/у = 0 болады. Басқа жагдайларда екі
молекула арасындағы күш қүраушылары келесідей анықталады: / Ч-Ғ0сова, / у=/*о8та. б бүрышы >8а - х
бойынша анықталады.

-Уі I
х формуласы
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Нәтижелі күш кұраушылары: К

Л' I

•
^і
4. Нәтижелі күш аркылы Ньютоннын 2-ші заңы бойынша

т

Ғ

молекуланын үдеу кұраушылары анықталады: а* ~т *

~

Ғ,

,

мүндағы тО - молекуланың массасы.
5. Молекуланың жылдамдык құраушылары анықталады:
°х<г*Л) * (һ + Ож
Л , ШМ| .
Келесі циклда молекулалардын жаңа координаталары анықталады: х(+д = х„л+о гГг^ „ Л ,

= .V,.* +

•

Ұсынылған алгоритмға негізделе отырып, нақты газдардағы
молекулааралық әсерлесудіңтүрлі есептерін қарастыруға болады.

