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   الرابعةالمحاضرة 

 الثرموديناميكي  النظام

 دداسةةة (, يةةداد envelope)بغةة   محاطةةة محةةدود حيةة  داخةة  المةةادة مةة  وثابتةةة محدودة كمية هو 

 بمكةةبد داخةة  محصةةود كغةةا  المةةادة م  كمية  هو   الحقيقي.    مثالي  او   حقيقي  النظام  يكو   قد.  سلوكها

الطبيعةةة ,   فةةي  موجود  غيد  وهو   الثدموديناميكة،  المسائ   لتسهي   نظدي  نظام  فهو   الثاني  اما.  اسطوانة

 االسةةطوانة  كجةةددا   ثابتةةة  حقيقيةةة  تكةةو   , قةةد  (Boundary)بحةةدود    النظام  يحاط  أي نظام افتداضي

 م   تمدد كمية  او   انضغاط  او   الجو،  في  المتحدك  كالدخا   متغيدة  وهمية  الحدود  تكو   قد  او   والمكبد،

 المحةةيط هةةو  النظةةام حةةدود خةةاد  يقةة  مةةا وكةة الحةةدود .  عبةةد والحةةدادة الشةةغ  ينتقةة  حيةة  الغةةا ،

(Surroundings) يتةةيثد قةةد وبالتةةالي معةةه، الطاقةةة يتبةةاد  النةةه النظةةام، سةةلوك فةةي مباشةةد تةةيثيد له 

 آخد.  نظاًما المحيط نفسه  يشك   دبما.  النظام داخ  الحاصلة  بالتغيدات

 وهو المحيط  الوسط محيط ,ال م  المادة او  الطاقة بتباد  تسمح ال او  تسمح معينة خواص  النظام لحدود

 االنواع الى االنظمة  تصن لذلك .  مالنظا داخ  تتم التي بالتغيدات يتيثد والذي بالنظام المحيط الحي 
 :اآلتية 

 Closed System)غير المعزول(    المغلق  النظام -أ

 الكتلة بنظام  يسمى لذلك ثابتة، الكتلة تبقى أي النظام، داخ  المادة بينتقا  حدوده تسمح ال الذي النظام هو 

, كغةةا  محصةةود بمكةةبد داخةة  فقةةط الحةةدود عبةةد( ة حةةداد او  شةةغ )الطاقة انتقةةا  يتم ولك  .المحددة

 .للبخاد معي  ضغط على للحصو  التشغي  بداية فتدة اثناء في البخادي كالمدج  او اسطوانة . 

 Isolated System المعزول النظام - ب

ً  فيه الطاقة مجموع يبقى أيألطاقة  او  المادة بانتقا  حدوده تسمح ال , لكونه ال يتيثد بالوسط المحيط  ثابتا

 .ساخ  او  بادد ماء بداخله الموضوع التدمد مثا . 

 Open System  المفتوح النظام -ج

جديةةا نيةةة. يسةةمى بنظةةام  بعمليةةة( ة حةةداد او  شغ ) والطاقة المادة بينتقا  حدوده تسمح الذي النظام هو 

 الغا ات. خليط   التبخد خ   كتلته م  ج ء ويفقد حدادة يمتص حي  المدج  في كالماءالحجم المحدد 
 . العادم خ   م  والغا ات الحدادة م  يتخلص داخلي احتداق محدك اسطوانة في
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 الكتلةةة كانةةت اذا .الحةةدود عبةةد فتنتقةة  الطاقة, اما  فتحات خ   م  تخد  او  تدخ  ا  يمك  المادة ا  

 فةةي كمةةا المسةةتقد الجديةةا  بعمليةةة وتسةةمى ثابتةةة تبقةةى فإنهةةا متسةةاوية والخادجةةة الداخلة ال م  بوحدة

 .الهواء ضاغط او  التودبي 

 اخرى  انظمة -د

 قيمتها تكو ية الحداد الطاقة عدا ما والطاقة الكتلة فيه تنتق  الذي االديباتي كالنظام اخدى انظمة وهناك

 خةةدو  او  بةةدخو  تسةةمح مفتوحةةة نصةة  انظمةةة وهنةةاكم . التةةا المع و  البخادي التودبي  مث  صفد

 .الغا  قنينة مث  فقط الكتلة

 ذلةةك مثةةا .  ى اخةةد لحظةةة فةةي ومفتوحةةة معينةةة لحظةةة فةةي مغلقةةة المنظومةةة تكةةو  االحيةةا  بعض في

 يمكةة , وقد ومعقدة كبيدة عاًدة Total System الكلية المنظومة تكو  داخلي احتداق محدك اسطوانة

 يمكةة  التةةي المغلقة الكهدبائية القددة محطة ذلك مثا .  ة المج أ المنظومة أج اء جم  ثم وم  تج ئتها

 ا  أي, مفتوحةةة كمنظومةةات(   الخ …المضخات التودبي ، الحدادي، المباد  المدج ،) اج ائه دداسة

 .المفتوحة المصغدة المنظومات هذه م  واحدة ك  م  ويخد  يدخ  المائ 
 االنتقال الحراري 

 وهو انتقا  الحدادة تلقائيا م  الجسم االكثد ددجة حدادة الى االق  و ال تنتق  بالعكد.

 قانون التوصيل الحراري

فعنةةد وجةةود  تغيد المسافة علةةى طةةو  الجسةةم.يعد  المي  الحدادي على انه تغيد ددجة الحدادة م  

فدق بددجات الحدادة على جانبي جسم صلب فا  الحدادة ستنساب م  المنطقة ذات ددجةةة الحةةدادة 

اال ا  شةةك  خطةةوط انتقةةا  الحةةدادة خةة    .T1الى المنطقة ذات ددجة الحدادة االقةة      T2االعلى 

 ادة .المادة يعتمد اساسا على طديقة الع   الحدادي للم

فعند تغلي  قضيب بمادة عا لة للحدادة فا  خطوط انتقا  الحدادة تكو  بخطوط مستقيمة و منتظمة  

وفةةي كةة   اما في حالة عدم وجود مادة عا لة فا  خطوط انتقا  الحدادة تسلك مسادات غيةةد منتظمةةة

نفتةةدض  االتةة ا  ( الحالتي  بعد مدود فتدة  منية كافية تستقد الحدادة في ك  اج اء القضيب ) حالة

و  Tوددجةةة حةةدادة احةةد طدفيةةه   Aو مسةةاحة مقطعةةة     dxا  لدينا مقطعا م  قضةةيب معةةدني طولةةه  

  T-dTالطد  االخد  
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 تتناسب : فان معدل سريان  الحرارة ) كمية الحرارة التي تسري خالل وحدة الزمن (

 . Aطدديا م  مساحة المقط  العدضي للقضيب   -1

dQ

dt
 α A 

 طدديا م  الفدق في ددجتي حدادة الطدفي  -2

(T − dT) − T = −dT 

dQ

dt
 α – dT 

 dxعكسيا م  السمك  -3

dQ

dt
 α 

1

dx
 

 طدديا م  ال م   -4

 نوع المادة الصلبة -5

 مما سبق نستنتج ا  : 

dQ

dt
 α − A

dT

dx
 

dQ

dt
= −KA

dT

dx
 

 

 حي  : 

K بمعام  التوصي  الحدادي وهو المعد  ال مني النسياب الحدادة خ   المادة مقداد ثابت يعد  

 cal cm−1sec−1c−1  لوحدة المساحة لك  وحدة تدد  حدادي ووحدة قياسه
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dT

dx
: المي  الحدادي و يمث  معد  تغيد ددجة الحدادة بالنسبة للمسافة فعندما تق  ددجة الحدادة   

للقضيب فا  الكمية   ب يادة المسافة م  الطد  الساخ 
dT

dx
 سالبة و تسمى ايضا بالتدد  الحدادي . 

 T1 ,T2و ددجة حدادة طدفية هما   xاذا كا  القضيب المعدني طوله 

 فا  في حالة االستقداد نجد ا  : 

dQ

dt
= −KA

T2 − T1 

x
 

dQ

dt
= KA

T1 − T2 

x
 

يمك  الوصو  الى حالة االستقداد و ذلك بع   القضيب المعدني ع  الوسط الخادجي كةةي ال يكةةو  

هناك فقد في الطاقة الحدادية و ايضا عندما نص  الةةى ددجتةةي حةةدادة ثةةابتتي  عنةةد طدفةةي القضةةيب 

دط مقداد ثابت و هذا الشدط ال يتحقةةق اال بتحقةةق الشةة  T1 ,T2عليه يكو  الفدق بي  ددجتي الحدادة 

يمك  حساب كمية الحدادة المادة في القضيب خةة   فتةةدة  االو  ) شدط الع   ع  الوسط المحيط( .

  منية م  الع قة :

Q = KA
T1 − T2 

x
 t 

 ( : 1مثا  )

وض  احد طدفيه في ماء مغلي و الطد    cm2 2و مساحة مقطعه   m 1.5قضيب معدني طوله  

نتقلة خ   القضيب في مدة عشدة دقائق  اذا علمت  االخد في خليط ماء و ثلج . جد كمية الحدادة الم

cal 0.2ا  الموصلية الحدادية تساوي  cm s 0c⁄  ؟ 

 الح  :

Q = K A t 
dT 

dx
 

= 0.2 ∗ (100 − 0) ∗ 2 ∗ 10 ∗
60

150 
 

Q = 160  cal 
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 ( : 2مثا  )

فإذا كا  الفدق في ددجات الحدادة بي    cm2 200ومساحة سطحها   m 2شديحة معدنية سمكها 

جد كمية الحدادة التي ستنتق  خ   الشديحة في دقيقة واحدة  0c 100السطحي  المتقابلي   يساوي  

cal 0.2اذا علمت ا  الموصلية الحدادية تساوي   cm s 0c⁄ 

 

 

 الح  :

 

 

T2 T1 

 

 

→  x      ← 

 

Q = K A t 
dT 

dx
 

= 0.2 ∗ 200 ∗ 100 ∗
60

0.02
 

Q = 1200000  cal 

 

 

 


