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  يوتيوب خاص بالعملية االديباتيكية

https://youtu.be/08ezkSrQ5lc 

outube.com/watch?v=V3KJ8nPhtO0https://www.y 

https://youtu.be/g3qrwA0mSPg 

  

  : Isothermal processرمية يالعملية االيزوث 4.12.2

 نظامفي مثل هذه العملية يجب ان يكون غالف ال .Tدون ان تغير درجة حرارته  نظامهي العملية التي تحدث لل

موصل جيد للحرارة بحيث يسمح بدخول او خروج الحرارة عندما يحصل زيادة او نقصان في درجة حرارة 

  خالل حدوث العملية، ان معظم العمليات التي تحدث ببطء تعتبر عمليات ايزوثرمية . نظامال

T1=T2   dT=0  

 

  يوتيوب للعملية االيزوثيرمية

https://www.youtube.com/watch?v=7doEaDtJtFs 
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  هي العملية التي تتم تحت حجم ثابت. :Isochoric process العملية االيزوكورية او االيزومرية

V1=V2  dV=0 

 

  يوتيوب للعملية االيزوكورية

https://youtu.be/CEBoFGkNaFQ 

    

  وهي العملية التي تتم تحت ضغط ثابت.: Isobaric process العملية االيزوبارية

P1=P2   dP=0 

 

hPuDHs-https://youtu.be/ok_y 
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  العمليات الثرموديناميكيةيوتيوب يلخص 

dKU&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v=0OD0mOT  

  العملية الدورية  4.13

خالل عدد من العمليات ثم  منظاعندما يمر الالتصنيف الثاني للعمليات الثرموديناميكية هو العمليات الدورية. 

قد مر خالل دورة كاملة. ان مثل هذه العمليات تتكرر دوريا بحيث  نظاميعود ثانية الى حالته االبتدائية يقال ان ال

في كل دورة سلسلة من العمليات التي تنقله من حالة معينة وتعود به بعد انتهاء الدورة الى نفس  نظاميعاني ال

  ورة كارنو.الحالة مثال على ذلك د

حرارة في كل دورة وينجز شغل على المحيط وإذا كانت عدد الدورات كبير  نظامفي مثل هذه العمليات يمتص ال

  فان مجموع الشغل الناتج كبير ويمكن االستفادة منه كما في اآلالت البخارية.

  والعمليات الدورية على نوعين:

   Irreversible processمعكوسة الغير العملية  4.13.1

لعملية التي تحدث باتجاه واحد وال يمكن عكسها من دون ترك تغيرات دائمة على المحيط. ان كافة العمليات هي ا

الطبيعية والتي تجري ذاتيا هي عمليات ال عكسية مثال الحرارة تنتقل من الجسم الساخن الى الجسم البارد 

جسام تسقط من األعلى الى األسفل ،..... والرياح تهب من منطقة الضغط العالي الى منطقة الضغط الواطئ و اال

  ان كل هذه العمليات تسير في االتجاه الذي يقود الى التوازن.

   Reversible process  العملية العكسية  4.13.2

الى نفس الشروط التي كان عليها قبل العملية دون ترك أي  نظامهي العملية التي يمكن بعد إتمام إنجازها إعادة ال

  أثر على المحيط.

ي الحقيقة ال توجد في الطبيعة عملية عكسية تماما ولغرض االقتراب من العملية العكسية قدر اإلمكان ينبغي ان ف

  تتوفر الشروط التالية:

  ان تتم العملية بغاية البطء. .1

  ان ال يرافق العملية تبدد بالطاقة (كالضياع الذي يصاحب االحتكاك واللزوجة والمقاومة....) .2
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  والمحيط. نظامودرجة الحرارة بين الان ال يختلف الضغط  .3

  و هنالك عمليات يمكن اجراءها بشكل معكوس يقترب ولكن ال يصل الى الحالة المثالية للعملية العكسية مثال:

الجليد ينصهر إذا امتص حرارة ويتحول الى ماء والماء الناتج يتحول الى جليد اذا سحبنا منه نفس  -1

  المقدار من الحرارة.

  االديباتيكية وااليزوثرمية التي تنجز بصورة متناهية في البطء تعتبر عمليات عكسية.كل التغيرات  -2

  شحن المتسعات وتفريغها. -3

  حركة البندول الحر في غرفة مفرغة من الهواء ومعلق بنقطة ارتكاز خالية من االحتكاك. -4

  

 

  العكسية. ذوبان الهالم االلكتروليتي ثم عودته الى الحالة الصلبةمثال على العمليات  2 شكل    

  يوتيوب عن العمليات المعكوسة والالمعكوسة

https://www.youtube.com/watch?v=j_6JxoL8qD4 
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  قوانين الثرموديناميك االساسية 4.14

  القانون الصفري 4.14.1

في توازن  Bوكان في حالة توازن حراري ،  Bمع نظام ثاني  Aإذا كان نظام ينص القانون الصفري على انه "

  .أيضا في حالة توازن حراريهما  Cو  Aفإن ،  Cحراري مع نظام ثالث 

  

  

  القانون االول للثرموديناميك 4.14.2

  ر عنه رياضياً بـ :ويعب "الطاقة ال تفنى وال تستحدث من عدم ولكن تتحول من شكل إلى آخر".

U = Q - W 

يمثل الشغل المنجز من قبل  Wو تمثل كمية الحرارة الداخلة الى النظام  Qتمثل الطاقة الداخلية للنظام،  Uحيث 

  .النظام

  ويتضمن هذا القانون ثالثة مبادئ :

  الطاقة : الطاقة ال تفنى وال تنشأ من عدم ، وانما تتغير من صورة إلى أخرى. حفظقانون  .1

  تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد ، وليس بالعكس. .2

  الشغل هو صورة من صور الطاقة. .3

وعلي سبيل المثال ، عندما ترفع رافعة جسما إلى أعلى تنتقل جزء من الطاقة من الرافعة إلى الجسم ، ويكتسب 

  الجسم تلك الطاقة في صورة طاقة الوضع.

  تحول طاقة الوضع (المخزونة فيه) إلى طاقة حركة فيسقط على األرض.وعندما يسقط الجسم من عال ، ت
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  اسئلة واجب بيتي

  / اذا اردنا تصنيع سخان شمسي، فأي العمليات الثرموديناميكية يتطلبها ذلك؟1س

  / ماهي العملية الثرموديناميكية التي يعمل بموجبها مايسمى قدر الضغط، وكيف تتم تلك العملية؟2س

   عملية التي يعمل بمبدأها الترمس (الترمز)؟/ مانوع ال3س

  

 نهاية المحاضرة
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  درجة الحرارة وقياسها -2محاضرة 5

هي كمية فيزيائية عيانية تعتبر مقياس لدرجة سخونة الجسم. وتقاس وفق  :Temperatureدرجة الحرارة   

اجهزة خاصة تسمى موازين الحرارة (المحارير) والتي يمكن معايرتها الظهار تدريجات مختلفة للحرارة. 

(كلفن وهناك انظمة عديدة لقياس درجة الحرارة  ولكن النظامان االكثر شيوعاً بينها هما درجة الحرارة المطلقة 

K ودرجة الحراسة المئوية (السيليزية (Co.(  

  -اسس قياس درجة الحرارة: 5.1

استخدمت العديد من العالقات مابين درجة الحرارة والخواص الفيزيائية في بناء مناسب لدرجة الحرارة، وهذا 

  البناء او الجهاز تم تعريفه باسم المحرار.

  عوامل تعتمد على االختيارات التالية: وان بناء اي مقياس لدرجة الحرارة يعتمد على عدة

 اختيار المادة الحرارية المناسبة .1

 اختيار الصفة المحرارية المناسبة لتلك المادة .2

 افتراض ان الصفة المحرارية المختارة تتغير مع درجة الحرارة .3

 اختيار المقدار المناسب لدرجة الحرارة التي يراد قياسها باستمرار .4

  مقاييس درجة الحرارة:

 .Coمقياس المئوي (السيليزي ) ال .1

 Kالمقياس المطلق (الكلفن)  .2

 Fالمقياس الفهرنهايتي  .3

  اما العالقة الرياضية بين هذه االنظمة فهي كاالتي:

 للتحويل من السيليزي الى الفهرنهايتي وبالعكس .1

 

 للتحويل من السيليزي الى المطلق وبالعكس  .2

 

 للتحويل من المطلق الى الفهرنهايتي وبالعكس .3


