
        

 

  جامعة االنبار     

  كلية التربية للعلوم الصرفة

  قسم الفيزياء      

 

  

  

  محاضرات 

  الثرموديناميك

Thermodynamics 

الثانيةلطلبة قسم الفيزياء المرحلة   

    إعداد  

  د. رائد خضر سلمان الفهداوي

  قسم الفيزياء/ كلية التربية للعلوم الصرفة

  

  العام الدراسي

2015- 2016 

 



  د. رائد خضر الفهداوي      مفردات المنهج  الثرموداينمك 

1 
 

  مفردات المنهج 3

  مفاهيم اساسيه في الثرموديناميكس 3.1

  درجة الحرارة وقياسها 3.2

  خواص الماده النقيه  3.3

  امتحان شهري 3.4

  رياضيه مفيدة في الثرموديناميكس  نظريات 3.5

  نتائج القانون االول في الثرموديناميكس 3.6

  الحالة معادالت 3.7

  امتحان شهري 3.8

  القانون الثاني للثرموديناميكس  3.9

  االنتروبي  3.10

   التغير في االنتروبي  3.11

  امتحان شهري 3.12



 د. رائد خضر الفهداوي                      مفاهيم اساسية  -1محاضرة                        الثرموداينمك

2 
 

  مفاهيم اساسية في الثرموداينمك -1محاضرة  4

  نظاممفهوم ال 4.1

 نظام: هو أي جزء في الكون له حدود معلومة ويخضع للرصد والدراسة وينقسم الى قسمين )الكيان( نظامال

  مثالي. نظامحقيقي و

طبيعي يستخدم في التجربة او لألغراض العلمية االخرى مثال أي كمية من المادة  نظامهو أي  الحقيقي: نظامال

وكذلك السائل في المسعر والغاز او البخار المحصور في  الحقيقي نظام(صلبة او سائلة او غازيه) تعرف بال

حقيقي، الكرة األرضية وغالفها  نظامأسطوانة مغلقة وكذلك القطعة الصلبة كالجليد او الحديد يمكن اعتبارها 

  حقيقي. نظامالجوي هي 

وموداينميكية ، ان نظري نتعامل معه في الورقة والقلم لغرض تسهيل المسائل الثر نظامهو أي  المثالي: نظامال

  غير موجود في الطبيعة مثال الغاز المثالي. نظاممثل هذا ال

  نظامحدود ال 4.2

قد تكون حقيقية او وهمية  نظامويفصله عن محيطه الخارجي. ان حدود ال نظامهو الغالف الذي يحتوي ال

ورها تحيط بكتلة من فالسطح الداخلي لقنينة الغاز يمثل حدود حقيقية للغاز المضغوط اما الحدود التي نتص

ثابتة في الشكل  نظامالدخان المتحرك في الجو تعتبر حدود وهمية. وليس من الضروري ان تكون حدود ال

  قد يتمدد او يتقلص إذا تغيرت بعض خواصه من الضغط ودرجة الحرارة. نظاموالحجم فال

  المحيط او الوسط الخارجي 4.3

مع محيطه أو ال ونقصد بالتفاعل هو تبادل  نظاموقد يتفاعل المن مادة وفضاء  نظامهو كل ما يقع خارج حدود ال

  الكتلة والطاقة عبر الحدود.

  انواع األنظمة الثرمودناميكية 4.4

  المفتوح نظامال 4.4.1

تكون كتلته غير ثابتة دائما مثال  نظامالذي يسمح بتبادل الكتلة والطاقة مع المحيط وعلية فان مثل هذا ال نظامهو ال

الماء في الغالية يمتص الطاقة الحرارية ويفقد جزءا من كتلته من خالل التبخر وكذلك الصاروخ الطائر تقل 

  كتلته نتيجة تخلصه من فضالت احتراق الوقود.
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  المغلق نظامال 4.4.2

له حدود ال تسمح باجتياز الكتلة بل بتبادل الحرارة  نظامالذي تبقى كتلته ثابتة دائما ان مثل هذا ال نظامهو ال

ومحيطه ومثال على ذلك الغاز المحصور في المحرار الغازي او الزئبق  نظاموالشغل (الطاقة) ما بين ال

  الموجود في المحرار.

  المعزول  نظامال 4.4.3

سمح بتبادل الطاقة باي شكل الذي ال يسمح بتبادل الكتلة والطاقة مع المحيط. أي له حدود عازلة ال ت نظامهو ال

  نظاممن االشكال ويمكن اعتبار الكون مثال على هذا ال

  باتيكييالجدار االد 4.5

المعزول يمثل هذا الجدار ال يسمح بدخول او خروج  نظامهو الجدار الذي ال يسمح بنفوذ الحرارة من خالله فال

  الحرارة منه واليه.

  الجدار الداياثرمي او الجدار الموصل  4.6

  دار الذي يسمح بنفوذ الحرارة من خالله حيث تكون الحرارة على جانبيه واحدة دائما .هو الج

  الكون  4.7

  والمحيط معا . نظامهو مجموع ال

  التوازن الحراري 4.8

وبقية هذه االحداثيات ثابته ما دامت الظروف الخارجية ثابته  p,v ,Tما احداثياته الثرموداينمكية  نظاماذا كان ل

و  يكون في حالة توازن حراري وان حدوث التوازن يعتمد على األنظمة الخارجية او المجاورة نظامفان ال

والمحيط فاذا كانت هذه الجدران عازلة للحرارة تسمى جدران ادباتكية واذا كانت  نظامطبيعة الجدران ما بين ال

  هذه الجدران موصلة للحرارة تسمى جدران داياثرمية .

  او التوازن الحراري الديناميكي التوازن الثرموداينمكي 4.9

 نظاممتوازن ثرموداينمكيا عندما يكون متوازنا حراريا و ميكانيكيا وكيميائيا، فلو كان لدينا  نظاميقال ان ال

معزول (غير متوازن) فان خواصه مثل الضغط ،درجة الحرارة ، الكثافة تميل للتغير مع الزمن كما انها تتغير 

متوازن ،  نظامعلى قيم ثابتة ويصبح ال نظامر فترة زمنية كافية تستقر خواص المن جزء الى اخر وبعد مرو

  -:وخالل الفترة الزمنية التي تسبق االستقرار نالحظ ما يلي
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غير متوازن حراريا ونتيجة لذلك تنتقل  نظامبدرجات حرارة متفاوتة فان ال نظامإذا كانت أجزاء ال -1

عالية الى موقع ذو الدرجة الحرارية األوطأ وتستمر العملية الى الحرارة من موقع ذو الدرجة الحرارية ال

 متوازن حراريا. نظامان يصبح ال

المائع فان ذلك يعني ان هناك  نظامإذا كان هنالك اختالف في الضغط في أماكن مختلفة ضمن حدود ال -2

زء األكثف الى أجزاء منضغطة وأخرى مخلخلة مما يؤدي الى توليد حركة وتيارات تنقل المادة من الج

 الجزء األقل كثافة الى ان يحدث توازن ميكانيكي.

يعتبر غير  نظاميحتوي في البداية على مواد او عناصر قابلة للتفاعل الكيماوي فان ال نظامإذا كان ال -3

 مستقر كيمياويا مالم تنتهي التفاعالت ويكون الناتج متوازن كيمياويا.

تبقى ثابتة مع الزمن وعليه يسهل  نظامتنشأ من كون مجموعة خواص المالحظة: أهمية التوازن الثرموداينمكي 

  استعادتها و قياسها بدقة كلما دعت الحاجة لذلك .

  نظامخواص ال 4.10

عندما يكون في حالة توازن وهذه الشروط تتعين بإحداثيات يمكن قياسها مثل  نظامهي الشروط التي تمثل حالة ال

  .نظامالكتلة، الضغط ، الحجم، درجة الحرارة،...... وهذه االحداثيات تدعى خواص ال

وال على العملية التي وصل بها  نظامفقط وال تعتمد على ماضي ال نظامتعتمد على حالة ال نظامان خواص ال

فان الكمية التي ستأخذها هذه الخاصية تعتمد فقط  نظامه الحالة فمثال عندما تتغير أحدى خواص الالى هذ نظامال

  حتى وصل الى تلك الحالة. نظاموال تتأثر بالمسار الذي سلكه ال نظامعلى الحالة النهائية لل

    الى قسمين: نظاموتقسم خواص ال

مثل درجة الحرارة ،الضغط ،الشد السطح  نظاموهي الخواص التي ال تعتمد على كتلة ال ص المركزة :االخو .1

 ،اللزوجة, ....

مثل الوزن، الحجم، الطاقة الداخلية، االنتروبي ،  نظاموهي الخواص التي تعتمد على كتلة ال الخواص الشاملة: .2

على كتلته  نظامخاصية الشاملة للالشحنة، .. ويمكن تحويل الخاصية الشاملة الى مركزة وذلك بقسمة ال

بالقيمة النوعية الى هذه الخاصية فمثال اذا كانت  نظاموتدعى النسبة بين قيمة الخاصية الشاملة الى كتلة ال

فان الطاقة الداخلية النوعية او الطاقة الداخلية لوحدة  m نظاموكانت كتلة ال U نظامالطاقة الداخلية الكلية لل

  لذلك : uالكتلة هي 

𝑢 =
𝑈

𝑚
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الى عدد الموالت فيه تدعى بالقيمة النوعية المولية لتلك الخاصية،  نظاماما النسبة بين قيمة الخاصية الشاملة لل

 فان الحجم النوعي او الحجم الذي يشغله مول واحد هو: nوعدد الموالت فيه  V نظامفمثال اذا كان حجم ال

𝑣 =
𝑉

𝑛
 

 الى صنفين خواص مستقلة وخواص تابعة نظامويمكن تصنيف خواص ال

البسيط  نظام، فالنظامويعتمد عددها على طبيعة ال نظامهي الخواص الالزمة لتعيين حالة ال الخواص المستقلة :

كلما ازدادت درجة  نظاميحتاج الى خاصيتين مستقلتين لتحديده ويزداد عدد الخواص الالزمة لتحديد حالة ال

  .تعقيده

وهي الخواص التي يمكن تحديد قيمتها من خالل الخواص المستقلة ، فمثال لو تم قياس خاصيتين  الخواص التابعة:

غازي معين كالضغط ودرجة الحرارة فالخواص التابعة كالحجم مثال يمكن تحديدها بداللة  نظاممستقلتين ل

  .الضغط ودرجة الحرارة

عندما يكون في حالة توازن ثرموداينمكي، ويمكن  نظامهي مجموعة الخواص العيانية المرتبطة بال :نظامحالة ال

  بواسطة القيم المعطاة لخواصه مثال درجة حرارة، الحجم، الضغط، الطاقة الداخلية ....... نظاموصف حالة ال

  

  للمحاضرة تتمة
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   Thermodynamic processالعملية الثرموداينمكية  4.11

  من حالة توازن الى حالة توازن اخرى عبر فترة زمنية. نظامهي أي تحول لل

 نظامفان حالة ال نظام، فعندما تتغير خواص (متغيرات) النظاماوهي أي تغير في الخواص الثرموداينمكية لل

غازي  نظاميعاني عملية ثرموداينمكية فمثال لو ازداد الضغط المسلط على ال نظامتتغير أيضا وعندها يقال ان ال

  فان ذلك يرافقه تغير في خواص أخرى مثل الحجم ،الكثافة ,درجة الحرارة ،......محصور 

وترك بقية الخواص تتغير  نظاممن الممكن اجراء أي عملية ثرموداينمكية بتثبيت خاصية او اكثر من خواص ال

  ثابتة ،......لتأخذ قيم جديدة فمثال هناك عمليات تتم تحت حجم ثابت او تحت ضغط ثابت او تحت درجة حرارة 

 Thermodynamic process classification  تصنيف العمليات الثرموديناميكية 4.12

  Adiabatic processالعملية االديباتكية او الكاظمة  4.12.1

ثابتة ،  نظاماي تبقى خاللها كمية الحرارة في ال نظامهي العملية التي تحدث دون خروج او دخول الحرارة الى ال

هي عملية ادباتيكية . ومثال  نظاممغلف بعازل جيد يمنع تسرب الحرارة من او الى ال ظامنفالعملية التي تحدث ل

على ذلك ضربة المكبس داخل أسطوانة االحتراق الداخلي، التضاغط والتخلخل الذي يرافق مرور الموجات 

  . ويعبر عن العملية االيباتيكية رياضياً باالتي:الهواء خاللالصوتية 

Q1= Q2  dQ=0 

  كمية الحرارة. Qحيث 

 

 

 العملية االديباتيكية 1شكل


