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 المحاضرة الثالثة  

 الثيرموميتر 

دراسة الحرارة ”كمياتها وطرق انتقالها وتأثيرهااا ي ااج ام"سااااج نحتاااك يلااج الكميااة امساسااية الم رو ااة ل

أي أنهااا  در"ة حرارة "سا ما، هج مقياس لكميااة الطا ااة الحراريااة التااج يلتسنهااا ال"سااا  بدر"ة الحرارة.

ما يذا كان ال"سا سيكتسب مسيًدا من الطا ة الحراريااة أا سااي قد وهج تحدد  مؤشر ي ى مدى حركية ذراته.

 الميسان الحراري ”الثيرموميتر“.ولت يين در"ة حرارة "سا نستلدا   "سًءا منها يندما يمس "سًما آلر.

 ميزان الحرارة ”الثيرموميتر“: 

بطرق م ينة، وبالتالج يمكن  الثيرموميتر أداة تستلدا لقياس در"ات الحرارة، وهو يحتوي ي ى تدريج مر ا  

والثيرمومتر ي مل من لالل تغير  ج أحد اللصائص ال يسيائية بتغير    الت بير ين در"ة الحرارة بالدر"ات.

 :  در"ة الحرارة، مثل 

 لاصية تمدد اال"ساا مع سيادة در"ة الحرارة ج الثيرمومتر السئبقجج  -1

 لاصية تغير الضغط جالثيرمومترالغاسيج  -2

 تغير القوة الدا  ة الكهربية »المسدوك الحراريج.لاصية   -3

البد من يي"اد مقياس أو تدريج ي بر ين در"ة الحرارة بغض النظر ين تغير اللاصية ال يسيائية ومن هذه  

 التدري"ات المقياس المئوي ومقياس ال هرنهيت والمقياس المط ق. 

 ”:  ” تدريج سيليزيس المقياس المئوي

بحرارة، وهما در"ة  ايتمد سي يسيس ي ى و"و  الماء  تسويد  الحرارة مع  تتغير  يهما در"ة  نقطتين ال  د 

يلى   الدر"تين  بين هاتين  الماء يند واحد ضغط "وي. و سا ما  ال" يد ودر"ة غ يان   سا   100انصهار 

 . Coوسمى كل  سا در"ة مئوية أو سي يسيس 
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 المقياس الفهرنهيتي: 

ئوي أي ي ى نقطة تحول الماء يلى الحالة الغاسية او الص بة، ايتمد  هرنهيت ي ج ن س مبدأ التدريج الم

 . 100بدالً من    Fo212بدالً من الص ر، ودر"ة الغ يان ل ماء وهج    Fo32ولكنه ايتبر در"ة االنصهار هج  

 المقياس المطلق: 

ايتمد ك  ن ي ى در"ة حرارة النقطة الثالثية )وهج نقطة يتوا"د  يها ال" يد والماء والبلار م اً(  وايتبر  

وال"دير بالذكر أن الدر"ة المئوية الواحدة ت ادل تماماَ الدر"ة   .kدر"ة مط قة أو ك  ن    273.16 يمتها  

 در"ة البدء تلت ف بين النظامين.  الواحدة  ج مقياس ك  ن ولكن

 (: 1ثال ) م

 . ما هج در"ة الحرارة التج يندها يتساوى التدريج المئوي والتدريج ال هرنهيتج

 الحل: 

 ، وبالتعويض عنها في العالقة: Tنفرض أن هذه الدرجة هي 
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 (: 2مثال )

 درجة فهرنهيتيه إلى المقياس المطلق المقابل لها.  77حول 

 الحل: 

لذلك نحول أوالً للتدريج المئوي ومنه    ال توجد عالقة مباشرة بين التدريج الفهرنهيتي والتدريج المطلق.

 نحول للتدريج المطلق. 
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 طرق انتقال الطاقة الحرارية: 

يمكن ل حرارة أن تنتقل بين "سمين أو بين نقطتين  ج "سا واحد يال يذا كانت در"ات الحرارة بينهما    ال

 . اإلش اعو  الحملو  التوصيل آللر بثالثة طرق وهج :تنتقل الطا ة الحرارية من "سا أو من مكان    لت  ة.م

 انتقال الحرارة بالتوصيل: 

يندما تنتقل الحرارة بالتوصيل لالل مادة ما،  إنها تتحرك دالل المادة دون أن تحمل م ها أي "سء من  

 مثالً، يندما يوضع أحد طر ج  ضيب نحاسج  ج    المادة وتنتقل من الطرف السالن يلج الطرف البارد.

 لهب،  إن الطرف اآللر يسلن سري اً. 

وت سير ذلك، أن "سيئات المادة تكون  ج حالة اهتساس ويند وضع طرف القضيب  ج ال هب ترت ع در"ة  

بال"سيئات  تصطدا  لذلك  ونتي"ة  اهتساستها  س ة  وتسداد  سريتها  الطرف،  تسداد  هذا  "سيئات  حرارة 

ا لذلك طا ة هذه ال"سيئات الم"اورة وتسداد س ة اهتساسها الم"اورة وتنقل يليها "سء من طا تها. وترت ع تب  

وتصطدا بدورها مع "سيئات م"اورة ألرى. وهكذا تستمر هذه التصادمات مع انتقال الطا ة حتى تصل  

 يلى الطرف املر من القضيب. 
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 انتقال الحرارة بالحمل: 

انتقال الحرارة بالحمل  ج السوائل والغاسات. أو سائل  إنه يتمدد  تقل كثا ته ويرت ع   إذا سلن غاس    يتا 

ويستمر تيار الحمل حتى    مي ى، وينل ض الغاس أو السائل امبرد ليحتل مكانه. وهكذا ينشأ تيار الحمل.

 . يصل كل الغاس أو السائل يلى ن س در"ة الحرارة

 

 انتقال الحرارة باإلشعاع:

كما يمكن أن  بارد دون أن يكون ل وسط أي دور.    ج هذه الطريقة تنتقل الحرارة من مكان سالن يلى مكان

والحمل. التوصيل  يكس  ي ى  ال راغ،  ذلك  ج  مو"ات    يحصل  هيئة  ي ج  الحرارية  الطا ة  تنتقل 

وتشع ام"ساا السالنة كمية من امش ة تحت الحمراء   كهرومغناطيسية تقع  ج منطقة امش ة تحت الحمراء.

 وتنتقل الطا ة من الشمس يلى امرض لالل ال ضاء باإلش اع.  باردة.أكبر من الكمية التج تش ها ام"ساا ال

 االشعاع الحراري:

يعرف االشعاع الحراري على انه طريقة انتقال الحرارة من مكان ساخن الى مكان بارد دون ان يكون للوسط اي دور , 

االشعاع كثيرا لالشارة للطاقة الحرارية يمكن ان يحصل ذلك في الفراغ على عكس التوصيل والحمل, يستخدم مصطلح 

 Electromagnetic Waves)(,حيث ياخذ االشعاع شكل موجات كهرومغناطيسية  energy radiant heatالمشعة )

 .( Infrared radiation ( والتي تشمل خصوصا االشعة تحت الحمراء ) 
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مات السياخنة ) ايصيال الحيرارة عين طريي  يعتمد انتقال الحرارة في عمليتي التوصييل و الحميل عليى حركية ال سيي 

جسيمات وذليك بيان تتوليد   الحركة االهتزازية ( ,في حالة االشعاع يمكن ان تنتقل الحرارة خالل الفراغ الذي ال يحوي

 في الذرات او ال زيئات المتحركة داخل ال سم موجات من الطاقة االشعاعية تسمى االشعة تحت الحمراء .

كمية من االشعة تحت الحمراء اكبر من الكمية التي تشعها االجسيام البياردة .تنتقيل االشيعة تحيت   تشع االجسام الساخنة

الحمراء خالل الفضاء بطريقة مشابهه جدا النتقال موجات المياء عليى سيطح بركية , عنيدما تصيدم الطاقية االشيعاعية 

الى االرض خالل الفضاء باالشعاع  وتسخن  جسما ما فانها تزيد من سرعة ذراته او جزيئاته . تنتقل الطاقة من الشمس

هذه االشعة سطح االرض عندما تصله .االشعاع الحراري ماهو اال طاقة كهرومغناطيسية تنبعث من االجسيام السياخنة 

وتنتقل بسرعة الضوء خالل الفضاء فينعكس جزء من هذه الطاقة ويمتص ال زء االخير مين قبيل االجسيام التيي تسيقط 

 ص االشعة الكهرومغناطيسية يؤدي الى تحولها الى طاقة حرارية وسترتفع حرارة ال سم .عليها , ان امتصا

 ( فان :r( وال زء الذي ينعكس يساوي ) aلو فرضنا ان جزء الطاقة التي تمتص من قبل ال سم تساوي )

a + r = 1   

 سيم يشيع كميية مين الطاقية الحراريية في حالة االتزان الحراري تبقى درجة حرارة ال سم ثابتة . في هذه الحالة فان ال

 مساوية الى كمية الطاقة الحرارية الممتصة , اي ان : 

a = e 

 قابلية االشعاع  eقابلية االمتصاص و  aحيث 

تعتمد كل من القابليية االشيعاعية و القابليية االمتصاصيية عليى طبيعية ال سيم وعليى طيول الموجية الكهرومغناطيسيية 

( .ان ال سيم االسيود black body )الذي يمتص جمييع االشيعة السياقطة بال سيم االسيود  الساقطة . يطل  على ال سم

 مشع جيد للحرارة مثلما هو ماص جيد لها .

 العوامل المؤثرة في انتقال الحرارة باالشعاع : 

 طول موجة االشعاع الساقطة .  -1

 نوع المادة التي يسقط عليها االشعاع .  -2

 خشونة السطح .  -3

 الذي يغطي السطح ولونه. نوع الطالء  -4

 سمك طبقة الطالء والمادة التي تغطي السطح. -5
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 قانون ستيفان بولتزمان:

من ال"سا االسود لكل وحدة مساحة تتناسب طرديا     E ( T )ينص  انون ستي ان بولتسمان ي ى ان م دل الطا ة المنب ثة  

 مع القوة الراب ة لدر"ة حرارة ال"سا مقاسة بالك  ن  : 

E ( T )α  T4 

E ( T ) = δ T4 

    4K  2watt/ m 8 = 5.67* 10 δ ( ثابت بولتسمان :  δحيث ان )

 يمكن كتابة  انون ستي ان بولتسمان ل "سا غير االسود بالصيغة التالية : 

E ( T ) = ea T4 

 من ال"سا السالن الى ال"سا البارد يمكن كتابتها كاالتج :  Q ∆اما كمية الحرارة المنب ثة 

∆ Q = δ A t T4 

∆ Q= δ A t (T4
1 - T4

0) 

 حيث ان : 

A  , المساحة =t  السمن = 

 الحمل الحراري :

ي رف الحمل ي ى انه طريقة انتقال الحرارة من مكان الى الر لالل السوائل و الغاسات وذلك بحركة "سيئات مادة  

حركة  الوسط من مكان الى الر , يكس حركة "سيئات المادة الص بة لالل يم ية التوصيل الحراري و التج ال تتضمن  

 سيء مع "سيء الر . ال"سيئات من مكان الى الر , اذ تنتقل الحرارة بتصادا "

بالحمل التد ئة  ج الغرف اثناء الشتاء بواسطة المدا ئ او ا"هسة تسلين الماء , اذا   من االمث ة ي ى انتقال الحرارة 

تمتص "سيئات الهواء او السائل كمية من الحرارة من ال"سء السالن  يتمدد الهواء او السائل اي تقل كثا ته  ينتقل الى  

االي ى ( لتمتسك هذه ال"سيئات مع "سيئات الهواء او السائل اال ل طا ة حرارية  وتكسبها كمية  ال"هة االلرى ) الى  

من الحرارة التج امتصتها .ان طريقة الحمل الحراري هج اساس انتقال الحرارة  ج اال"ساا المائ ة , مبدا يمل الحمل 

رة السائل او الغاس سيغير من تركيسه  ترت ع  الحراري ي تمد ي ى ال"اذبية االرضية حيث ان كل  رق  ج در"ات حرا

اال"ساء السالنة الى االي ى وتحل مح ها اال"ساء الباردة حسب  ايدة ارلميدس  وينتج ين ذلك يم ية التبادل الحراري  

 . 
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) اال ل    ان انتقال ) غاس او سائل ( من المنطقة ذات الدر"ة الحرارية ال الية الى المنطقة ذات الدر"ة الحرارية الواطئة

الم قودة من  بل السطح   المكتسبة او  الحرارة  انه كمية  الحراري والذي ي رف ي ى  تيار الحمل  يولد تيارا يسمى   )

المالمس ل غاس او السائل لالل وحدة السمن .  مثال يندما نسلن الماء ي ى النار تتكون دالل االناء تيارات الحمل  

ى ويحل مح ها الماء البارد , وال يص د هذا االلير اال يندما تصبح در"ة   تص د الكمية المائية السالنة الى االي 

 حرارته اي ى من الماء السالن الذي  و ه , وهكذا حتى يصل الماء الى در"ة الغ يان . 

 انواع الحمل الحراري  :

 تقسا انواع الحمل الحراري ايتمادا ي ى الطريقة التج يتولد بها تيار الحمل وهما : 

 الحمل الطبي ج : ناتج ين تغير كثا ة الوسط . _ تيار 1

 _ تيار الحمل االضطراري : ناتج ين تاثير اصطنايج كاستلداا المروحة او غيرها . 2

ت د طريقة الحمل من الطرق ال  الة النتقال الحرارة وتشكيل تيارات الحمل الهوائية  ج المناطق الساح ية و ال"ب ية  

 ويند لط االستواء والقطبين . 

ن دراسة الحمل بطريقة الم ادالت الرياضية ليس شيئا سهال وذلك ير"ع الى ان  قدان واكتساب الحرارة من اال"ساا  ا

المالمسة ل مائع يم ية م قدة رياضيا وت تمد ي ى كثير من ال وامل مثل شكل السطح وكثا ة المائع ولسو"ته ويوامل  

 الرى . 

ℎ = 𝐻 𝐴  ∆ 𝑇⁄  

 حيث  

h     م امل الحمل الحراري 

H    تيار الحمل الحراري 

A    المساحة 

TΔ    ال رق بين در"ة الحرارة السطح و المائع 
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 العوامل المؤثرة في معدل الطاقة المنتقلة بالحمل : 

 ال رق  ج در"ة الحرارة  _ 1

 اللصائص ال يسيائية ل مائع  -2

 نوع حركة المائع   -3

 شكل ال"سا الص ب   -4

 المساحة المشتركة بين السطح والمائع  -5

 


