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 المحاضرة االولى

 مقدمة 

س لتسددجين االجسددام   استعمل االنسان حواسه للتميز بين االجسام الحارة واالجسام الباردة ،  وابتدددط قرًددا

وتبريدها. بل انه استعمل الحرارة لغايات عملية كالتدفئة وااللة البجاريددة . بعددد ان اجتددرط جدديم  واق 

االلة البجارية في الستينيات من القرن الثامن عشددر والتددي تسددتجدم فياددا القاًددة الحراريددة لتوليددد قاًددة 

 اثير جصائص نظام ما بالحرارة.حركة ميكانيكية ولدت الحاجة لدراسة مدى ت 

 تعريف بعض المفاهيم  

هو كل جزء من مجموعة ويحاق هذا الجددزء بسددقل مغلدد  يعددرن بحددد النظددام ويكددون الحددد   -النظام :

ان تبادل القاًة لنظام مع أنظمة أجرى حيث تسمى األجيرة بالنسددبة لنظددام مددا محدديق   مغل  او مفتوح .

ندما ال يكون بين النظددام ومحيقدده أا تبددادل بالقاًددة واذا كددان  يددر وًد يكون النظام معزوالس عالنظام .

 ذلك فيكون النظام  ير معزول.
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 ( Temperatureدرجة الحرارة ) 

ان مفهوم درجة الحرارة من المفاهيم االساسية في الفيزياء شانه شان المفاهيم االساسية االخررر  

ومررن المفرراهيم الة رريجة للرجررة الحرررارة وهرري العرريء الم رر و    ررل ا  اسرر ا كررالةوة مرر     

وتعل  اسة اللمس اب ط طريةة تمييز سخونة و برودة االج ام  يث ن رريجي    بال خونة والةرودة

  Cاك ررر او ا ررو سررخونة مررن الج ررم  Bو الج ررم  Bاك ر سخونة من الج ررم  A  ان الج م الةو 

 وهكذا ... .

 𝑇1   ذو درجررة  رررارة معي ررة مرر  ا  Aلفهم مع ى درجة الحرارة اك رل اخذ ج ما معين و ليكن و 

وذو درجة  رررارة معي ررة مرر  ا   Bيكون باردا   ل لم ه باليل وج ما اخر مماثو له تماما و ليكن  

𝑇2   يكون ساخ ا   ل لم ه باليل   فرراذا و رر  الج ررمان فرري  الررة اتفررا   رررار  فرران الج ررم  

ال اخن سوف يةرد أ  ت خفض درجة  رارته بي ما ي خن الةارد أ  ترتف  درجة الحرارة  وبعل 

سيكونان ب فس درجة الحرارة   و  لها يمكررن الةررو    Bو    Aكافية من الزمن فان الج مين    فيرة

 بان الج مان اصةحا في  الة توازن  رار  .

) وهررو نررو  مررن انرروا    Heatيمكن تو يح ذلك بأفيرا  ا ان ه الك شررم مررا ن ررمية الحرررارة 

مررن هررذا يينررح ل ررا بررأن درجررة و الجا ة (  ل ان اب من الج م ال اخن الى داخررو الج ررم الةررارد  

المخيلفررة ليلررك    رارة الج م او ال ظام تاخذ الةيمة نف ررها اليرري ترر و  لهررا  رريم درجررا  الحرررارة

 االج ام او االنظمة اذا و عت هذه االج ام او االنظمة سوية و باتفا   رار  مةاشر.  

ان هذا اليغيير سييجابق م  فكرة ان درجة الحرارة هرري مةيرراس ال ررخونة او برررودة االج ررام او 

المع ى االساسي اخر للرجة الحرارة هو انها خاصررية مررا للمررادة ترر و  الررى   وبذلك فاناألنظمة،  

ن و ييحةررق اليرروازنفس  يميها في مواد اخر    لما تو   هذه المواد في  الة اتفا   رررار   

ا تعريف الحرار   . رار  لذرا  او جزيئا  المادةدرجة الحرارة كمةياس    ويمكن اينا
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  اسس قياس درجة الحرارة 

درجة   تغير  م   الخواص  هذه  وتيغير  الحرارة  درجة  تعيمل  لى  للمادة  الفيزيائية  الخواص  ان 

الحرارة و من هذه الخواص  جم المادة   مةاومة ال لك الكهربائية   وطو  ال لك المعلني وغيرها  

ةياس    و ل اسيعان العلماء بالع  ة بين ا  من هذه الخواص الفيزيائية ودرجة الحرارة في ب اء م

 م اسب للرجة الحرارة وهو)المحرار(. 

 - ان ب اء ا  مةياس للرجة الحرارة يعيمل اساسا  لى االخييارا  اليالية :

 اختيار المادة الحرارية المناسبة  -1

 اختيار الصفة المحرارية لتلك المادة  -2

 اختيار المدى المناسب لدرجات الحرارة التي يراد قياسها  -3

 الصفة الحرارية المختارة تتغير باستمرار مع تغير درجة الحرارة.االفتراض بان  -4

تكون صفة محرارية   ان  فيمكن  الحرارة  للرجة  مةياس  ا   ب اء  في  جلاا  ا  ه مهمة  ال ةاط  ان 

الخاصية   بين  الع  ة  ان  افير  ا  فاذا   . غيرها  دون  الحرارة  درجا   من  معين  لمل   م اسةة 

 يمكن كيابيها بالع  ة الخجية االتية :   Tوالحرارة المجلةة    Xالفيزيائية المحرارية المخياره 

𝑇 = 𝑎 𝑋 … … … … … (1) 

تم و  يمة ثابيه  يمكن تحليل  يميها   ل الةيام بة اء أ  محرار لةياس درجة الحرارة   ان   𝑎ان  

 :  ( تعير الى نةجيين مهميين هما1المعادلة )

ان الفروق المي اوية في درجة الحرارة ي يج   ها تغيرا  مي اوية المةلار في  يمة الخاصية   -1

 ( .  𝑋المحرارية المخيارة ) 

ان ال  ةة بين أ  درجيين  رارييين ت او  ال  ةة بين  يميي الخاصية الفيزيائية   ل تلكما  -2

 اللرجيين الحرارييين وبيعةير اخر فان : 

T1
T2

⁄ =  
X1

X2
⁄ … … … … . . (2) 
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ولذلك    T1,T2تم   مةلار خاصية المادة الفيزياوية   ل اللرجيين الحرارييين   X2 , X1اذ ان  

 ميكن ا ادة كيابيها  لى ال حو االتي :   (   2فانها التظهر في المعادلة )

𝑇1=  𝑇2 ∗  
𝑋1

X2 ⁄ … … … … … (3) 

(  273.16 اوية الى ) والم   T2  ل ال ةجة ال  ثية للماء     x2ان  يمة خاصية المادة        فر  ا فاذا 

 ( يمكن تة يجها الى الفيغة اليالية :3فان المعادلة)

𝑇1=  273.16  ∗  
𝑋1

X2 ⁄ … … … … … (4) 

 ان الع  ة االخيرة يمكن تعميمها  لى أ  نو  من المحارير اليي يراد اسيخلامها . 

 قياس درجة الحرارة :

يجب ب اء جهاز خاص يل ى بالمحرار ولة اء المحرار    اا رجة الحرارة وتحليل مةلارها ر مي لةياس د

 - يجب توفر الم يلزما  اليالية :

 التركيب  -1

 التدريج -2

 الحساسية  -3

 تركيب المحرار : -1

ا  مادة صلةة او سائلة  ان تركيب المحرار يعيمل اساسا  لى المادة المحرارية وهذه المواد هي  

او غازية لها خواص فيزياوية تيغير م  درجة الحراره   والخاصية اليي تيغير م  درجة الحرارة  

وه اك ام لة ك يرة  لى الخواص المحرارية م و  ،  واليي يمكن  ياسها تل ى بالخاصية الحرارية  

ل ثةو  درجة الحرارة .......الخ اليغير في ابعاد الج م )ظاهرة اليملد(  واليغير في  غط الغاز    

. 

خييار الم اسب للمادة المحرارية  لى اساس اليغير الم يظم في  المهم   ل ب اء المحرار هو اال

 . يمة الخاصية المحراية م  ارتفا  درجة الحرارة
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 تدريج المحرار :  -2

يجب تلريج المحرار بعكو م اسب ود يق ولهذا الغرض ييم اخيةار بعض ال ةاط الةياسية ال ابية 

 ك ةاط مرجعية ي ي ل  ليها تلريج المحرار . 

فم   اليلريج المئو   ،    ييم اليلريج بية يم  يمة الخاصية بين ال ةاط ال ابيه الى اجزاء مي اوية 

بية يم الخاصية بين نةجة   ونةجة غليان الماء )تحت  غط ا يياد  ( الى  انجماد الماء  ييم 

الفهرنهاييي  100) بالمةياس  وهكذا  وا لة  م وية  درجة  يم و  جزء  وكو  مي او   جزء   )

  والمةياس الكلف ي. 

 حساسية المحرار: -3

توفر   ليحةيق ذلك يجب  توفر صفه اخر  وهي الح اسية و  تلريجه يجب  المحرار و  ب اء  بعل 

 في المحرار : العروط اليالية

وهذا ييجلب  ان ييح س المحرار و يكيعف اليغيرا  في درجا  الحرارة مهما كانت صغيرة      -أ

 ان يكون معل  تغير الخاصية المحرارية م  درجة الحرارة اكةر ما يمكن .

المراد  ياس    -ب الج م  الحرار ( م   الحرار  )االتزان  اليوازن  الى  الة  المحرار  ان يفو 

وهذا يةيني ان تكون المادة الحرارية وبفلة المحرار  في فيرة زم ية  فيرة      درجة  رارته

 ذا  توصيو  رار   الي . 

ان ال يميص كمية كةيرة من الحرارة الج م المراد  ياس درجة  رارته   أ  ان تكون ال عة   -رج 

 و بفلة المحرار صغيره جلا .  الحرارية للمادة المحرارية

 


