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 Pressure and Temperatureالضغط ودرجة احلرارة : الثانيالفصل 

 :Mechanical Concept of Pressureالمفهوم الميكانيكي للضغط ( 2-1)

، فعند تسليط قوة مقدارها  Pالضغط هو القوة المسلطة عمودياً على وحدة السطوح ويرمز له      

F  على جسم صلب موضوع على جدار مساحة تماسهA  ًفسيكون هنالك ضغط مسلط عموديا

( وسينتقل باتجاه القوة المسلطة ، واذا سلطت قوة مقدارها P = F/Aعلى سطح التماس مقداره )

F  على مكبس مساحة مقطعهA ( فسيكون هنالك ضغط مسلط على المائع مقدارهP = F/A )

تنتفخ في جميع  وسينتقل الى جميع االتجاهات في االسطوانة كعملية نفخ كرة مطاطية حيث

االتجاهات ، كذلك عندما يمأل اطار سيارة بالهواء فسيولد الهواء المضغوط دفعاً او قوة على 

 السطح الداخلي لإلطار بسبب اصطدام جزيئات الهواء على السطح .

 
 (: الضغط العمودي على وحدة السطوح1-2شكل )

mباألمتار المربعة ) A( والمساحة Nمقاسة بوحدة النيوتن ) Fاذا كانت القوة      
2

( عندئٍذ 

N/mبالوحدات ) Pسيكون الضغط 
2

( Pa( وتسمى بالباسكال )SI( وهي وحدة اساسية في نظام )

حيث أن العالم باسكال هو اول من اهتم بقوانين الضغط ، ولكون وحدة الباسكال صغيرة لذلك 

لميكاباسكال . وكذلك تستعمل وحدة تستعمل وحدات تمثل مضاعفات الباسكال كالكيلوباسكال وا

bar = 10( ومضاعفاتها لقياس الضغط )barالبار )
5
 Pa والبار هو الضغط الذي يسببه عمود )

 ( .mm 750من الزئبق ارتفاعه )

للضغط المسلط على المواد اهمية كبيرة حيث ان درجة حرارة االنصهار للمواد الصلبة      

غول بالغازات واالبخرة ومعظم خواص المواد تعتمد على ونقطة غليان السوائل والحجم المش

 الضغط المسلط عليها .

 :Pressure Caused by the Depth of the Fluidالضغط الذي يسببه عمق المائع ( 2-2)

لحساب الضغط الذي يسببه عمق المائع نفترض وجود خزان غير محاط بالهواء )اي ان      

 h، فلو اخذنا مقطعاً طولياً لهذا المائع ارتفاعه  𝞺الضغط ال يؤثر عليه( يحتوي على مائع كثافته 

( اما الضغط V = A h( وحجمه )m = 𝞺Vفستكون كتلة هذا المقطع ) Aومساحة مقطعه 

 تي: فيحسب كاآل

 𝑃 =  𝐹

𝐴
=  

𝑚 𝑔

𝐴
=  

𝜌 𝐴 ℎ 𝑔

𝐴
=  𝜌 𝑔 ℎ 

      =  
𝐾𝑔

𝑚3
 

𝑚

𝑆2
 𝑚 =  

𝑁

𝑚2
= 𝑃𝑎 
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(: ضغط عمود المائع2-2شكل )  

 

 :Atmospheric Pressureالضغط الجوي ( 2-3)

ان الهواء الجوي المحيط بالكرة االرضية الى عدة كيلومترات فوق سطحها يولد ضغطاً على      

( ، ويعرف بأنه الضغط Patmسطحها نتيجة لوزنه فوق هذا السطح ويسمى بالضغط الجوي )

الذي يولده عمود من الهواء طوله مساٍو الرتفاع الغالف الجوي فوق سطح االرض ، قيمته عند 

N/m 101325) سطح البحر
2

( وال يشعر االنسان به لتساوي ضغطه مع الضغط الجوي ، 

تنخفض هذه القيمة كلما انخفض ارتفاع الضغط الجوي فمثالً عند قمة جبل ايفرست )اعلى قمة 

N/m 40000جبل في العالم( تكون )
2

 ( وتنعدم قيمته في الفراغ المحيط بالكرة االرضية .

 
 (: الضغط الجوي3-2شكل )

المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض لها كتلة غالف جوي أقل ، بينما المناطق ذات ان      

كلما زاد االرتفاع عن سطح البحر  الضغط الجوي المرتفع لها كتلة غالف جوي أكثر من غيرها .

قلَّ الضغط الجوي ، والعكس صحيح . يتكون الضغط الجوي المنخفض عندما ترتفع درجة 

دي هذا إلى تسارع جزيئات الهواء وابتعادها عن بعضها ، ويتكون الضغط الجوي الحرارة إذ يؤ

المرتفع عندما تنخفض درجة الحرارة ، إذ يؤدي ذلك إلى بطء جزيئات الهواء واقترابها من 

  بعضها .

، ومن وحدات الضغط  760 mmHg)) ≈( 1 bar)≈  (atm 1)الضغط الجوي القياسي =      

 ، والجدول اآلتي يمثل العالقة بين وحدات الضغط : mmHg 1)وتعادل ) torrشائعة االستعمال 
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 (: العالقة بين وحدات الضغط1-2جدول )

 الوحدات

 Units 

باسكال 

Pascal 

 بار

 Bar 

 تور

 Torr 

جو 

Atmosphere 

 باسكال

 Pascal 

1 10
-5

 7.5×10
-3

 0.987×10
-5

 

 تور

 Torr 

133 1.33×10
-3

 1 1.316×10
-3

 

 بار

 Bar 

10
5

 1 750 0.987 

 جو

Atmosphere 

1.013×10
5

 1.013 760 1 

 :Barometerالباروميتر )مقياس الضغط الجوي( ( 2-4)

بدأت فكرة اكتشاف الضغط الجوي في احدى مقاطعات ايطاليا حيث كان في قصر امير      

المقاطعة بئر عليه مضخة ماصة تسقي حديقة القصر ، وفي احد ايام الصيف لم تستطع المضخة 

رفع الماء من البئر ، فاستدعي لذلك العالم االيطالي غاليلو )وهو استاذ العالم تورشيلي ومن 

يزياء والفلك المشهورين( للتحري عن السبب ، وعندما فحص غاليلو المضخة وجدها علماء الف

بحالة جيدة ، لذا عزى سبب عدم ارتفاع الماء الى انخفاض مستواه في البئر لدرجة لم يستطع 

معها الضغط الجوي على رفع الماء الى مستوى الحديقة ، مما دفع تورشيلي الى اختراع 

كان جهاز توريشيلي يتكون من انبوب زجاجي طويل وضعه مقلوباً و 1643عام الباروميتر 

بالزئبق( في كوب من الزئبق فانخفض عمود الزئبق في األنبوب ، وأصبحت قمته  )وهو مملوء

فوق سطح الزئبق الذي في الكوب ، وظل الزئبق ثابتا في األنبوب نتيجة  cm 76)على ارتفاع )

ب ، وبذلك أثبت توريشيلي أن الضغط الجوي يعادل لضغط الهواء على سطح السائل في الكو

 . cm 76)تقريبا وزن عمود من الزئبق طوله )

 
 (: مقياس الضغط الجوي4-2شكل )
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اي ان مبدأ عمله هو انه اذا كان االنبوب مفتوحاً من االعلى فسيكون سطح السائل في الخزان      

واالنبوب متساوي لتساوي الضغط الجوي ، اما اذا كان االنبوب مغلق ومفرغ من الهواء من 

مساوياً للضغط الجوي ، ويسمى الفراغ  hاالعلى فسوف يرتفع السائل داخل االنبوب بمقدار 

تعتمد على نوعية السائل فإذا  hاصل في االنبوب فوق سطح السائل بفراغ تورشيلي . ان قيمة الح

Kg/m 13600كان زئبق )كثافته 
3

 ( فتكون قيمته:

ℎ =  
𝑃𝑎𝑡𝑚

𝜌 𝑔
=  

101.3 × 103

13600 ×9.81
= 0.76 𝑚𝐻𝑔  

KN/m 101.3القيمة الثابتة للضغط الجوي تساوي )
2

10( وكثافة الماء )
3
 Kg/m

3
 ون:( فيك

ℎ =  
101.3 × 103

103×9.81
= 10.326 𝑚𝐻2𝑂  

( يكون طويالً جداً لألغراض m 10.326يمكن مالحظة ان عموداً من الماء ارتفاعه )     

القياسية وعرضة للكسر اثناء حمله واستعماله ، وهذا ما دفع تورشيلي الى استعمال الزئبق بدالً 

لذلك فإن عمود الزئبق يساوي ) مرة( (13.6عن الماء حيث انه اكثف من الماء بـ 
1

13.6
( من  

( وهذا االرتفاع معقوالً ، وبما ان الرمز الكيميائي m 0.76ارتفاع عمود الماء اي انه يساوي )

( . وعملياً يزداد mmHg 760( لذلك فإن ارتفاع الباروميتر الزئبقي يساوي )Hgللزئبق هو )

بالعكس ، ويتغير مقدار الضغط من مكان الى آخر االرتفاع البارومتري بزيادة الضغط والعكس 

حسب ارتفاع المكان عن مستوى سطح البحر ، كما يتغير في المكان الواحد ايضاً من وقت آلخر 

نتيجة تأثره بسرعة الريح ودرجة الحرارة والرطوبة ، لذلك ُصنعت انواع مختلفة من 

 ، والمعدني المسجل، وفورتن .البارومترات لقياس الضغط الجوي منها الزئبقي، والمعدني

 :Manometerالمانومتر ( 2-5)

يتكون من أنبوب على شكل الحرف و والغاز أو البخارأالماء  جهاز يستعمل في قياس ضغط     

(U)   ويتصل من الطرف االخر بالوعاء الحاوي على الى الغالف الجوي مفتوح من احد نهايتيه

يمأل قاع الذي  الزئبق ويحتوي األنبوب على سائل يكون عادة المائع المطلوب قياس ضغطه

داخل إحدى  المائعيتم تعريض السائل لضغط  حيثاألنبوب ويرتفع قليالً داخل ذراعي األنبوب 

  .في الذراع األخرى الضغط الجوي الذراعين وإلى

أكبر من الضغط الجوي يرتفع السائل داخل الذراع المعرضة  مثالً( غازالمائع )فإذا كان ضغط 

يساوي هذا الضغط ناتج ضرب الفرق و السائلالفرق بين االرتفاعين إليجاد ضغط  ويقاسللهواء 

لحاصل جمع ضغط السائل  ياً ويكون ضغط الغاز مساو بين االرتفاعين في الثقل النوعي للسائل

فيكون الضغط  Patmانومترات هي الضغط الجوي ان نقطة الصفر في الم  .والضغط الجوي

 المطلق في الوعاء مساوياً او اكبر او اصغر من الضغط الجوي .
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 (: المانومتر5-2شكل )

حاصل  فإنهالضغط المقاس هو ضغط اي مائع نسبة الى الضغط الجوي اما الضغط المطلق      

السائل المستخدم في طرفي  ، فعندما يتساوى مستوى جمع الضغط المقاس مع الضغط الجوي

االنبوب بسبب تأثير الضغط الجوي على الطرفين حيث يتساوى الضغط الجوي مع الضغط 

 ( .Pg 0 =سيساوي صفر ) Gauge Pressure( فإن الضغط المقاس Patm = Pabsالمطلق )

ر ( فسيرتفع مستوى السائل في الطرف االيمن لألنبوب بمقداPabs ˃ Patmوعندما يكون )     

(+h( او )Pg( الذي يمثل مقياس الضغط الموجب فيكون )Pg = Pabs - Patm) ˃ 0 . )) 

( اي ضغط تخلخلي فسينخفض مستوى السائل في الطرف Pabs ˂ Patmاما عندما يكون )     

( الذي يمثل مقياس الضغط السالب او مقياس التفريغ او Pg-( او )h-االيمن لألنبوب بمقدار )

 (( . 0 ˂ (Pg = Patm - Pabsالتخلخل فيكون )

 

 :امثلة

( mmHg 740( وكان قياس الضغط الجوي )kPa 127اذا كان الضغط المقاس بالمانومتر ) -1

 فكم سيكون الضغط المطلق ؟

13600 × 9.81 × 0.74 = 98.72784 kPa 

∴ Pabs = Patm + Pg 

Pabs= 98.72784 + 127 = 225.728 kPa 

 

غاز معين ، فكان قياس عمود الزئبق تخلخلي مساوياً لـ  اُستخدم مانومتر زئبقي لقياس ضغط -2

(660 mmHg( وكانت قيمة الضغط الجوي )740 mmHgفما قيمة الضغط المطلق ؟ ) 

Pabs = Patm - Pg  

(13600 × 9.81 × 0.74) – (13600 × 9.81 × 0.66) = 10.673 kPa 
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( 𝑚𝑚𝐻2𝑂 150الماء )عند قياس ضغط غاز باستخدام مانومتر مائي كان ارتفاع عمود  -3

 ( احسب قيمة الضغط المطلق .mmHg 740وقيمة الضغط الجوي )

mmHg = 
1

13.6
 𝑚𝑚𝐻2𝑂                          150 × 13.6 = 2040 𝑚𝑚𝐻𝑔 

∴ Pabs = Patm + Pg 

(13600 × 9.81 × 0.74) + (1000 × 9.81 × 0.15) = 100.2 kPa 

 

( ووزنه النوعي cm 55مانومتر كان ارتفاع عمود المائع )عند قياس ضغط غاز بواسطة  -4

 ( فما قيمة الضغط المطلق ؟kPa 96( وكانت قيمة الضغط الجوي )0.85)

0.85 × 1000 (Kg/m
3
) × 9.81 (m/sec

2
) × 0.55 (m) = 4.586 kPa 

∴ Pabs = Patm - Pg  = 91.414 kPa 

 

   الوزن النوعي او الكثافة النسبية لمادة معينة هي صفة فيزيائية تعبر عن العالقة بين كتلتها(

 الحجمية والكتلة الحجمية للماء المقطر(

 

 :The Inclined Manometerالمانومتر المائل ( 2-6)

( حيث يستعمل 𝑚𝑚𝐻2𝑂 50لقياس فروق الضغط الصغيرة التي ال تتجاوز )جهاز يستعمل      

الماء بدالً من الزئبق لكثافته الواطئة وألنه يعطي دقة في القياسات ، كذلك يستعمل زيت البارافين 

تقريباً في هذا الجهاز ومنه يمكن الحصول على تغير اكبر في المستوى  0.8الذي وزنه النوعي 

المانومتر عن المستوى مما لو اُستعمل الماء فضالً عن ان تبخره اقل من الماء . يميل انبوب 

 ( . 6-2( كما مبين في الشكل )θاالفقي بزاوية معينة )

 
 (: المانومتر المائل6-2شكل )
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 :The Bourdon Gaugeمقياس بوردن ( 2-7)

جهاز يقيس الضغوط الكبيرة كضغط اطارات السيارات والمراجل البخارية والضغوط التي      

  ( .MPa 0.12تزيد عن )

 
 (: مقياس بوردن7-2)شكل 

ان جميع االجهزة التي مرت هي مقاييس لقياس الضغوط المستقرة مثل ضغوط البخار في      

المحركات والتوربينات او في االسطوانات التي تحتوي على هواء مضغوط ، اما تغيرات 

على عة كما في اسطوانة محرك فيمكن استعمال النوع الميكانيكي لتسجيل الضغط يالضغوط السر

 . Indicatorمخطط بياني بسرعة ثابتة يسمى بجهاز التأشير 

 :Temperatureدرجة الحرارة ( 2-8)

هي خاصية من خواص النظام تصف برودة او سخونة النظام بالنسبة للمحيط ، وتعد من اهم      

المرتبطة بحواس االنسان ، فمفهوم الحرارة او البرودة ينشأ من  الخواص الثرموديناميكية

االحساس الذ يشعر ب االنسان عند مالمسته لمختلف االشياء لذلك يمكن استعمال اليد لتحديد 

سخونة او برودة االجسام ، فمثالً عند لمس قطعة معدنية ساخنة فإن نهايات االعصاب عند مكان 

ذلك االحساس الى العقل الذي يفسر ان ذلك الجسم الملموس  اللمس ستحس بالسخونة وينتقل

ساخن ، اما عند لمس قطعة من الجليد فيمكن االستنتاج انه بارد والسبب في االستنتاج يعود الى 

ان الجسم الساخن يعطي حرارة لليد عند اللمس بينما الجليد يمتص الحرارة من اليد . وال توجد 

حقيقي لإلقرار بأن بعض االماكن حارة او باردة فمثالً عند حاجة في بعض االحيان للمس ال

الخروج من غرفة والدخول في غرفة اخرى يمكن الشعور ببرودة او سخونة الغرفة ، لذلك فإن 

الحرارة او البرودة هي عبارة عن شيء يمكن االحساس به مباشرة ، والخاصية التي تجعلنا 

 الحرارة( . نشعر بحرارة الجسم او برودته تسمى )درجة

ان الحرارة هي شكل من اشكال الطاقة تنتقل من جسم الى آخر بسبب الفرق بين درجة      

حرارتيهما ، فإذا تالمس جسمان ولم يحدث تبادل حراري بينهما فإنهما في حالة توازن حراري 

ازن اما اذا كانا مختلفان في درجة الحرارة فبعد فترة زمنية مناسبة سيصالن الى حالة التو

الحراري عندما يتوقف انتقال الحرارة بينهما )الطاقة الحرارية المنتقلة بينهما تساوي صفر( وهذا 

يعني ان لهما خاصية مشتركة وهي درجة الحرارة حيث تكون متساوية لكليهما ، أي انها 

ن هذا الخاصية التي تحدد فيما اذا كان النظام متوازناً حرارياً مع نظام او اكثر مجاور له . م

 يتضح ان الحرارة ودرجة الحرارة والتوازن الحراري مفاهيم مرتبطة مع بعضها ارتباطاً وثيقاً .
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 :Scales of Temperatureمقاييس درجة الحرارة ( 2-9)

ان حاسة اللمس عاجزة عن تقدير درجة برودة او سخونة االجسام تقديراً رقمياً وتتحسس فقط      

ت الحرارة فال يتحمل االنسان لمس االجسام الساخنة او الباردة ضمن مدى محدد جداً من درجا

جداً كذلك فإن حاسة اللمس كثيراً ما تعطي انطباعاً غير صحيح عن درجة سخونة االجسام ، 

لذلك كان من الضروري اللجوء الى طريقة علمية ودقيقة في قياس درجة الحرارة ، فقد ُصممت 

تحتوي على مواد تتمدد او تتقلص  Thermometersرير مقاييس لدرجة الحرارة تسمى بالمحا

 تبعاً للتغير في درجة الحرارة او البرودة .

ان هذه المقاييس تعتمد على نقطتي انجماد الماء المقطر وغليانه عند الضغط الجوي القياسي      

(760 mmHg ، فبزيادة الضغط تزداد درجة الحرارة عند الغليان وتنخفض قليالً عند االنجماد )

 وتقسم المسافة بين النقطتين الثابتتين على عدد معين من االقسام ويسمى كل قسم درجة . 

 تقسم مقاييس درجة الحرارة على االنواع اآلتية:     

 :Relative Temperature Scaleالمقياس النسبي  -1

 

 :Celsius Scaleالمقياس السيليزي  - أ

( وسمي )سيليزيوس( نسبة الى مخترعه C°) Centigrade Scaleهو المقياس المئوي نفسه 

. وقد اُستعملت كلمة سيليزيوس بدالً عن مئوي  1742العالم السويدي )اندريه سيليزيوس( عام 

وحدات ، ورمز درجة الحرارة ويستعمل هذا المقياس مع النظام العلمي لل 1948عالمياً منذ العام 

( ودرجة C° 0، وحسب هذا النظام تكون درجة انجماد الماء ) C°ووحدتها  tعلى هذا المقياس 

 ( .C° 100غليانه )

 

 :Fahrenheit Scaleالمقياس الفهرنهايتي  - ب

مخترعه )دانيل جابرييل فهرنهايت( ويستعمل هذا المقياس في البلدان الناطقة باللغة  سمي بإسم

( F° 212( والغليان )F° 32االنكليزية ، وحسب هذا النظام تكون درجة انجماد الماء النقي )

 ( .F°( ووحدتها )t °Fحيث ان رمز درجة الحرارة على هذا المقياس )

درجة ، اما العالقة بين الدرجة  180جة والفهرنهايتي الى در 100يقسم المقياس المئوي الى  

 المئوية والفهرنهايتية تعطى كاآلتي:

t (°F) = 
9

5
 t (°C) + 32     = 1.8 t (°C) + 32 

 ( الى المقياس الفهرنهايتي:C° 50فلتحويل )

t (°F) = 1.8 × 50 + 32 = 122 °F 

 ( الى المقياس المئوي:F° 176ولتحويل )

t (°C) = 
𝑡 ℉ −32 

 

1.8
 = 

176−32

1.8
= 80 ℃ 
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 :Absolute Temperature Scaleمقياس درجة الحرارة المطلقة  -2

تم االتفاق دولياً على استعمال المقياس المطلق الذي يعتمد على الدرجة التي  1954في عام 

عندها تتالشى تماماً كمية الطاقة المخزونة داخل الجسم ، ويستعمل هذا المقياس في الحسابات 

 الثرموديناميكية ويشمل:

 

 :Kelvin Scaleمقياس كلفن  - أ

ورمز درجة  1851سمي بهذا االسم نسبة الى مخترعه العالم البريطاني )لورد كلفن( في العام 

يناظر المقياس المئوي حيث ان درجة الصفر المطلق  Kووحدته  Tالحرارة على هذا المقياس 

المطلق لدرجة الحرارة هو درجة حرارة الغاز ( ، عندئٍذ يكون الصفر C° 273.16-تساوي )

المثالي التي تفقد الجزيئات عندها جميع طاقتها الداخلية ، وعلى هذا المقياس تكون درجة انجماد 

( ، وفي الحسابات الثرموديناميكية يجب ان تكون K 273( ويمكن اعتبارها )K 273.16الماء )

 درجة الحرارة مطلقة بالكلفن:

T (K) = t (°C) + 273 

 
 (: مقاييس درجة الحرارة8-2شكل )
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 :Rankine Scaleمقياس رنكن  - ب

 R°يستعمل في الدول الناطقة باللغة االنكليزية ، ورمز وحدة درجة الحراة على هذا المقياس 

( . ان عالقة R° 492ويناظر المقياس الفهرنهايتي ، ودرجة انجماد الماء على هذا المقياس )

 بالفهرنهايت تعطى كما يأتي: الرنكن

T (°R) = 1.8 (K) = t (°F) + 460 

 

 ( الى المقياس الفهرنهايتي والرنكن والكلفن:C° 1-لتحويل )

t (°F) = 1.8 t (°C) +32    = 1.8 × (-1) + 32   = 30.2 °F 

T (°R) = t (°F) + 460      = 30.2 + 460         = 30.2 °R 

T (K) = t (°C) +273        = -1+ 273             = 272 K 
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 امثلة : 

 ( 7500قوة مقدارها N( سلطت تسليطاً متساوياً على مكبس قطره )100 mm ما مقدار ، )

kN/mالضغط على المكبس بوحدات )
2

 ( ؟

𝑃 =  
𝐹

𝐴
    =  

𝐹

𝜋 𝑟2
     =  

𝐹

𝜋 (
𝐷

2
)2

     =  
7500 ×4

3.14 ×0.01
    = 955.414 

𝑘𝑁

𝑚2
  

 

 ( 0.8)زيت وزنه النوعي ( 2موضوع في اناء الى عمق مقداره m احسب ضغط ، )

kN/mالمقياس بوحدات )
2

. ) 

𝑃 =  𝜌 𝑔 ℎ     = 0.8 × 1000 × 9.81 × 2    = 15.696 
𝑘𝑁

𝑚2
     

 

 ( 765كانت قراءة البارومتر والتي سجلت mmHg( حولها الى وحدات ، )MN/m2. ) 

𝑃 =  𝜌 𝑔 ℎ     = 13600 × 9.81 × 0.765    = 0.102 
𝑀𝑁

𝑚2
  

 

 ( 260اذا كان الضغط المقاس لمائع داخل وعاء بواسطة مانومتر زئبقي يساوي mmHg )

 جد الضغط المطلق في الوعاء بوحدة( ، اوmmHg 758وكانت قراءة البارومتر )

(MN/m2. ) 

𝑃𝑎𝑏𝑠  =  𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑔        =  𝜌 𝑔 ℎ  

∴ 𝑃𝑎𝑏𝑠 = (13600 × 9.81 × 0.758) − (13600 × 9.81 × 0.26)  

𝑃𝑎𝑏𝑠  = 0.066  
𝑀𝑁

𝑚2
           

 

 ( 400مانومتر مائي يبين ان الضغط في وعاء ما يساوي mm تحت الضغط الجوي ، فإذا )

 (.KN/m2( اوجد الضغط المطلق في الوعاء بوحدات  )mmHg 763كان الضغط الجوي )

𝑃𝑔 =  𝜌 𝑔 ℎ      = 1000 × 9.81 ×  0.4    = 3.924
𝐾𝑁

𝑚2
  

𝑃𝑎𝑡𝑚  =  13600 × 9.81 × 0.763            = 101.796
𝐾𝑁

𝑚2
  

𝑃𝑎𝑏𝑠  =  𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑔          = 101.796 − 3.924  = 97.872
𝐾𝑁

𝑚2
  

 

 ( 1.75سجل مقياس بوردن ضغطاً مقداره MN/m2 وكان االرتفاع الذي سجله البارومتر )

(757 mmHg . اوجد الضغط المطلق ، ) 

𝑃𝑎𝑡𝑚  =  𝜌 𝑔 ℎ    =  13600 × 9.81 × 0.757          = 0.1 
𝑀𝑁

𝑚2
  

𝑃𝑎𝑏𝑠  =  𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝑃𝑔          = 0.1 + 1.75  = 1.85 
𝑀𝑁

𝑚2
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  احسب الضغط المطلق بوحداتPa  اذا علمت ان مقدار الضغط التخلخلي المقاس في مبخر

(284 mmHg( وقيمة الضغط الجوي )742 mm Hg. ) 

𝑃𝑎𝑏𝑠  =  𝜌 𝑔 ℎ   =  𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑔   

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 13600 × 9.81 (0.742 − 0.284) =  61104.528 𝑃𝑎      

 

 ( 101325جد ارتفاع عمود الماء وعمود الزئبق المكافئ للضغط الجوي العياري N/m2.) 

𝑃 =  𝜌 𝑔 ℎ      →    ℎ =  
𝑃

𝜌 𝑔
  

ℎ𝐻2𝑂 =  
101325

1000 ×9.81
 =   10.328 𝑚𝐻2𝑂  

ℎ𝐻𝑔 =  
101325

13600 ×9.81
 =   0.76 𝑚𝐻𝑔  

 

 ( 760احسب الضغط المكافئ لعمود من الزئبق عندما يكون ارتفاعه mm( ،)750 mm )

( ،1 mm. ) 

𝑃 =  𝜌 𝑔 ℎ   

𝑃1 = 13600 × 9.81 × 0.76     =   101.396 𝐾𝑃𝑎  

𝑃2 = 13600 × 9.81 × 0.75     =   100.062 𝐾𝑃𝑎  

𝑃3 = 13600 × 9.81 × 0.001   =   0.133 𝐾𝑃𝑎  

 

 ( 200احسب ارتفاع عمود كل من الزئبق والماء والكحول اذا كان قياس الضغط Pa )

 ( .𝞺alc = 800 kg/m3بواسطة المانومتر ، علماً ان )

𝑃 =  𝜌 𝑔 ℎ   →    ℎ =  
𝑃

𝜌 𝑔
  

ℎ1 =   
200

13600 ×9.81
   =   1.5 𝑚𝑚𝐻𝑔  

ℎ2 =   
200

1000 ×9.81
   =   20.387 𝑚𝑚𝐻2𝑂  

ℎ3 =   
200

800 ×9.81
   =   25.484 𝑚𝑚𝑎𝑙𝑐   

 

 ( 1.75اذا كان قياس جهاز بوردن للضغط مساوياً لـ MPa ومقدار الضغط الجوي يساوي )

(757 mmHg( احسب الضغط المطلق بوحدات )MPa( و )mmHg. ) 

𝑃 =  𝜌 𝑔 ℎ     =   13600 × 9.81 × 0.757    =  0.1 𝑀𝑃𝑎  

𝑃𝑎𝑏𝑠  =  𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝑃𝑔          = 0.1 + 1.75  = 1.85 
𝑀𝑁

𝑚2
  

ℎ =   
1.85 × 106

13600 ×9.81
   =   13866.4 𝑚𝑚𝐻𝑔  
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 ( 24اسطوانة فيها غاز مغلقة بمكبس قطره cm عليه ثقل مقدار كتلته مع المكبس تساوي )

(2 Kg( وكان قياس الضغط الجوي )750 mm Hg احسب الضغط المقاس والمطلق ، )

 .  Pa ،bar،mmHgبوحدات 

𝑃𝑔 =  
𝐹

𝐴
     =  

𝑚 𝑔

𝜋 𝑟2
      =  

2 ×9.81 ×4

3.14 × (0.24)2
     = 434 𝑃𝑎  = 0.004 𝑏𝑎𝑟   

ℎ𝐻𝑔 =   
434

13600 ×9.81
   =   3.253 𝑚𝑚𝐻𝑔  

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 −  𝑃𝑔 = 13600 × 9.81 × 0.75 − 434 = 99628 𝑃𝑎 =  0.996 𝑏𝑎𝑟  

ℎ𝐻𝑔 =   
99628

13600 ×9.81
   =   0.746 𝑚𝑚𝐻𝑔  

 

 

  )15اسطوانة فيها غاز ربط عليها مانومتر زئبقي فكانت قراءته: أ cmHg    )10ب cmHg 

( احسب الضغط المطلق للغاز في الحالتين bar 1.01وكانت قراءة البارومتر في الحالتين )

 ( .KN/m2( ، )barبوحدات )

- 𝑃𝑔 =  𝜌 ℎ 𝑔  =  13600 ×  0.15 × 9.81 = 20.0124
𝐾𝑁

𝑚2
   

𝑃𝑎𝑏𝑠 =  𝑃𝑔 + 𝑃𝑎𝑡𝑚   = 20.0124 + 101  = 121.0124
𝐾𝑁

𝑚2
   = 1.21 𝑏𝑎𝑟  

- 𝑃𝑔 =  𝜌 ℎ 𝑔  =  13600 ×  0.1 × 9.81 = 13.3416
𝐾𝑁

𝑚2
   

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑔  =   101 − 13.3416 = 87.6584
𝐾𝑁

𝑚2
   = 0.8765 𝑏𝑎𝑟     

 

 ( 0.04اسطوانة فيها غاز مغلقة بمكبس مساحة مقطعه العرضي m2( وكتلته )60 Kg )

 ( احسب الضغط المطلق للغاز .bar 0.97وكانت قيمة الضغط الجوي )

𝑃𝑔 =  
𝐹

𝐴
    =  

𝑚 𝑔

𝐴
    =  

60 ×9.81

0.04
    = 0.147 𝑏𝑎𝑟  

𝑃𝑎𝑏𝑠 =  𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝑃𝑔       = 0.97 − 0.147   = 0.823 𝑏𝑎𝑟  
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 :Zero Law in Thermodynamicsالقانون الصفري في الثرموداينمك ( 2-10) 

عندما يتوازن حرارياً جسمان كل على انفراد مع جسم ثالث فإن الجسمان يكونان في حالة      

توازن حراري مع بعضهما البعض ، ويدعى هذا القانون بالقانون الصفري في الثرموداينمك 

ويحدد شرط تساوي درجات الحرارة ولكنه ال يحدد رقمياً مقدار درجة الحرارة ، فمثالً لمعرفة 

اذا كانت درجة الحرارة لسائلين في انائين منفصلين متساوية ام ال ؛ فيمكن وضع جسم ثالث  فيما

على شكل عمود زئبق داخل انبوبة زجاجية مغلقة الطرفين في السائل االول ، وبعد مرور فترة 

ستثبت خواص هذا الجسم فيصبح متوازن حرارياً مع السائل االول اي ان درجة حرارته هي 

حرارة السائل االول ، واسهل خاصية يمكن مالحظتها للجسم الثالث هي طول عمود نفس درجة 

الزئبق ، ثم يرفع الجسم الثالث )عمود الزئبق( ويوضع في السائل الثاني فتعاد العملية واذا كان 

طول عمود الزئبق مساوياً لما كان عليه في السائل االول فإن درجة حرارة السائلين تكون 

 متساوية .

 

 :Temperature Measuring Devicesاجهزة قياس درجة الحرارة ( 2-11)

ان الفكرة االساسية لمقاييس درجة الحرارة )المحرار( تعتمد على تغير الخواص الفيزيائية       

 للمواد مع تغير درجة الحرارة ومنها:

زي ذو التغير في الطول والحجم او الضغط مثل المحرار الطبي الزئبقي والمحرار الغا -1

 الحجم الثابت .

التغير الكهربائي كتغير مقاومة المادة مثل محرار المقاومة البالستيكي والظاهرة  -2

 الكهروحرارية .

 تغير الحالة مثل تغير اللون . -3

 

 لبناء المحارير يجب ان يتوفر فيها )التركيب ، التدريج ،الحساسية(:     

 تركيب المحرار: - أ

ان تركيب المحرار يعتمد اساساً على المادة المحرارية وهذه المادة صلبة ام سائلة او 

غازية لها خواص فيزيائية تسمى الخواص المحرارية تتغير مع درجة الحرارة ، مثل 

 ظاهرة التمدد .

 تدريج المحرار: - ب

النقاط  يجب تدريج المحرار بشكل مناسب ودقيق ، والتدريج يتم بتقسيم قيم الخاصية بين

الثابتة الى اجزاء متساوية فمثالً التدريج المئوي يتم بتقسيم قيمة الخاصية بين نقطة 

انصهار الجليد ونقطة غليان الماء )تحت ضغط اعتيادي( الى مئة جزء متساوي وكل 

جزء يمثل درجة مئوية واحدة ، اما في حالة المقياس الفهرنهايتي فيتم تقسيم نفس المسافة 

 انين جزء متساوي وكل جزء يمثل درجة فهرنهايتية واحدة .الى مئة وثم
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 حساسية المحرار:  -جـ 

 لكي يكون المحرار دقيقاً وحساساً يجب ان تتوفر الشروط اآلتية:

ان يتحسس المحرار ويكتشف التغيرات في درجات الحرارة مهما كانت صغيرة  -1

ة الحرارة اكبر ما وهذا يتطلب ان يكون معدل تغير الخاصية المحرارية مع درج

 يمكن .

ان يصل المحرار الى حالة التوازن الحراري مع الجسم المراد قياس درجة حرارته  -2

في فترة زمنية قصيرة ، وهذا يتطلب ان تكون المادة المحرارية وبصلة المحرار 

 ذات توصيل حراري عالي .

ته اي ان ان ال يمتص كمية كبيرة من الحرارة من الجسم المراد قياس درجة حرار -3

 تكون السعة الحرارية للمادة الحرارية وبصلة المحرار صغيرة جداً .

 

 :Types of Temperature Measuring Devicesانواع المحارير ( 2-12)

 هناك انواع مختلفة من المحارير تستند على خواص محرارية مختلفة:      

تستند على مبدأ تغير حجم السائل مع تغير درجة الحرارة مثل  المحارير السائلة: -1

 محارير الزئبق والكحول .

 

تستند على مبدأ تغير ضغط الغاز مع تغير درجة الحرارة بثبوت المحارير الغازية:  -2

 الحجم أو تغير حجم الغاز مع تغير درجة الحرارة بثبوت الضغط مثل محرار جولي .

 

تستند على مبدأ التغير في المقاومة الكهربائية مع تغير  ية:محارير المقاومة الكهربائ -3

 درجة الحرارة مثل محرار المقاومة البالتيني .

 

تستند على مبدأ تغير القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في  محارير المزدوج الحراري: -4

 دائرة المزودج الحراري عندما يتغير الفرق بين درجتي حرارتي نقطتي االتصال .

 

 تستند على مبدأ اختالف تمدد االجسام الصلبة المختلفة . محارير المزدوج المعدني: -5

 

تستند على مبدأ تغير ضغط البخار مع تغير درجة الحرارة  محارير ضغط البخار: -6

 وتستخدم في قياس درجات الحرارة الواطئة مثل محرار ضغط بخار الهيليوم .

 

االشعاع المنبعثة من الجسم المراد قياس درجة تعتمد على كمية حرارة محارير االشعاع:  -7

 حرارته وتستخدم لقياس درجات الحرارة المرتفعة .

 

 تستند على مبدأ تغير التمغنط في المادة مع تغير درجة الحرارة . المحارير المغناطيسة: -8
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 :Thermometer Mercuryالمحرار الزئبقي ( 2-12-1)

يتركب هذا المحرار من مستودع زجاجي رقيق الجدران مملوء بالزئبق ويتصل بأنبوبة       

شعرية دقيقة ومنتظمة المقطع ومقفلة من طرفها العلوي . عندما ترتفع درجة حرارة المحرار 

يتمدد الزئبق في المستودع فيرتفع عمود الزئبق في االنبوبة الشعرية . ولمعايرة الجهاز يوضع 

ة الجليد )وهي درجة الحرارة التي يتواجد فيها الجليد والماء المشبع بالهواء في حالة في نقط

توازن تحت ضغط جوي واحد( ثم في نقطة بخار الماء )درجة غليان الماء النقي تحت ضغط 

جوي واحد( ويحدد ارتفاع عمود الزئبق في االنبوبة الشعرية في كال النقطتين ثم تقسم المسافة 

مئة قسم يعادل كل منهما درجة مئوية واحدة اي درجة سيليزية واحدة . ان حركة  بينهما الى

عمود الزئبق في المحرار هي نتيجة للتمدد الظاهري للزئبق وهو الفرق بين التمدد الحقيقي له 

 وتمدد الزجاج .

 
 (: المحرار الزئبقي9-2شكل )

 يفضل استخدام الزئبق كمادة حرارية على السوائل االخرى ألنه يمتاز بما يأتي:     

حرارته النوعية واطئة لذلك يمتص كمية قليلة جداً من الحرارة من الجسم المراد قياس  -1

 درجة حرارته فال يؤثر على درجة حرارة الجسم او الوسط .

رية فيساعد على زيادة حساسية سائل معتم يسهل رؤيته في االنابيب الزجاجية الشع -2

 المحرار .

 له معامل تمدد حجمي كبير يسهل معه قياس التغير في حجمه برفع درجة الحرارة . -3

 ( .C° 357الى  C° 39-يبقى في الحالة السائلة لمدى واسع من درجات الحرارة )من  -4

 ال يلتصق بجدران االنبوبة الزجاجية التي تحويه. -5

 درجة حرارة الجسم المراد قياس درجة حرارته بسرعة .موصل جيد للحرارة فيصل  -6

 

 :Size Gas Thermometers-Fixedالمحرار الغازي ذو الحجم الثابت ( 2-12-2)

 Bulbيتكون هذا المحرار من مستودع عبارة عن وعاء زجاجي او معدني يسمى البصلة      

تحتوي على غاز يتصل بواسطة انبوبة زجاجية )مانومتر( مربوطة مع انبوبة مطاطية وهذه 

( ، وبرفع او خفض الخزان الزئبقي 10-2االنبوبة متصلة بخزان زئبقي كما مبين في الشكل )

يمكن جعل مستوى الزئبق في الطرف االيسر يساوي صفر وبذلك سيكون الضغط المسلط على 

البصلة مساوي للضغط الجوي . اذا وضعت بصلة الجهاز )المستودع( في الغاز المحصور في 

مادة او محيط يراد قياس درجة حرارته وكان هذا المحيط ساخناً فإن الغاز المحصور في البصلة 

سيتمدد ويقوم بدوره بدفع الزئبق مؤدياً الى انخفاض مستواه في الطرف االيسر وارتفاعه في 

كس اذا كان الجسم بارد حيث سيتقلص الغاز في البصلة مما يؤدي الطرف االيمن ، ويحدث الع

الى ارتفاع مستوى الزئبق في الطرف االيسر وانخفاضه في الطرف االيمن وتسجل القراءة 

 )ارتفاع مستوى الزئبق( في الجهة اليمنى .
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 (: المحرار الغازي ذو الحجم الثابت10-2شكل )

ز بداخل البصلة ثابت وذلك من خالل رفع او خفض خزان من الممكن الحفاظ على حجم الغا     

ويعطى  Pبين مستوى الزئبق في جهتي المانومتر يمثل ضغط الغاز  hالزئبق . ان الفرق 

 بالعالقة اآلتية:

P = Po + 𝞺gh 

 كثافة الزئبق . 𝞺الضغط الجوي و  Poيمثل 

 وتحسب درجة حرارة المادة او المحيط من العالقة اآلتية:

𝑇 =  
𝑃𝑡− 𝑃0

𝑃100− 𝑃0
 × 100       =        

ℎ𝑡− ℎ0

ℎ100− ℎ0
 × 100  

P0  يمثل الضغط المسجل عند النقطة الثالثية للماء )او الضغط لنفس الحجم من الغاز تحت حجم

يمثل  ht والرمزالضغط بين نقطتي طرفي االنبوب عند درجة غليان الماء ، P100ثابت( ، ويمثل 

يمثل الفرق بين مستويي الزئبق في االنبوبين ،  t  ،hoالحرارة طول عمود الزئبق عند درجة 

الفرق بين عمودي الزئبق بين طرفي االنبوب عندما تكون درجة حرارة الغاز  h100ويمثل الرمز 

(100 °C) . 

 : Thermocoupleمحرار المزدوج الحراري ( 2-12-3)

انه عندما يتصل فلزان مختلفان على شكل دائرة ستتولد  1821اكتشف العالم سيباك في العام      

قوة دافعة كهربائية عندما ترتفع درجة حرارة احدى نقطتي االتصال بينما تحفظ االخرى باردة ، 

وعادة تكون النقطة الباردة في نقطة الجليد . ولقد وجد ان القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في هذه 

ة المعادن المستخدمة في تكوين المزدوج وعلى الفرق في درجات الدائرة تعتمد على طبيع

 الحرارة بين نقطتي االتصال . 

 
 (: محرار المزدوج الحراري11-2شكل )
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لقد وجد تجريبياً ان القوة الدافعة الكهربائية الناشئة في دائرة المزدوج الحراري تعتمد على      

 كما في العالقة اآلتية: tدرجة الحرارة 

E = A + Bt + Ct
2
 + Dt

3
 

ثوابت تعتمد على طبيعة المعادن المستخدمة . تعد اجهزة القياس من  Dو  Cو  Bو  Aحيث      

جة الحرارة ، والكلفانوميتر هو احد اجهزة القياس المستعملة في هذا راهم االجزاء لقياس د

 المحرار . يتميز محرار المزدوج الحراري بما يأتي:

 من درجات الحرارة عندما يتم اختيار المعادن المناسبة في صناعته . يقيس مديات واسعة -1

سرعة وصوله الى حالة التوازن الحراري مع الجسم او الوسط المراد قياس درجة حرارته  -2

 لصغر كتلته وصغر سعته الحرارية .

 سهل البناء ورخيص التكاليف . -3

 قياس حرارة االفران الحارة . مناسب لالستعمال في االغراض الصناعية العامة كما في حالة -4

 

 :Electrothermal Phenomenonالظاهرة الكهروحرارية  ( 2-13)

عند اختالف درجة الحرارة بين موصلين كهربائيين مختلفين فإن ذلك يؤدي الى توليد فرق       

جهد بين هاتين المادتين ، فعند ارتفاع درجة حرارة احد الموصلين او شبه الموصلين فإن 

ئية االلكترونات الساخنة تنساب نحو المادة الباردة ، واذا تم ربط هاتين المادتين خالل دائرة كهربا

فإن تياراً مستمراً سينساب خالل الدائرة ، وان الفولتية المتولدة من هذه الظاهرة واطئة ال تزيد 

 عن بضعة مايكروفولتات لكل كلفن . 

 
 (: الظاهرة الكهروحرارية12-2شكل )

الظاهرة الكهروحرارية هي التحول المباشر لفرق درجات الحرارة الى فولتية وبالعكس ، 

الكهروحراري يولد فولتية عندما يكون هناك فرق في درجات الحرارة على جانبيه فالجهاز 

فتسمى بظاهرة سيباك ، وعلى العكس عندما تسلط فولتية على الجهاز فإنه يؤدي الى توليد فرق 

 في درجة الحرارة فتسمى بظاهرة بلتير .
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 :Thermal Expansionالتمدد الحراري  ( 2-14)

 الصلبةتمدد االجسام  -1

 تقسم المواد الصلبة الى نوعين:      

وتعرف بأنها المواد التي تكون خواصها  المواد الصلبة االيزوتروبية )موحدة الخواص(: -

والتوصيلية الكهربائية والحرارية نفسها وبكافة االتجاهات ،  ل التمدد الحراريالفيزيائية مث

وبذلك تحافظ على شكلها الطبيعي على الرغم من الزيادة التي طرأت عليها ، ومن امثلة هذه 

 المواد المعادن بشكل عام .

وهي تلك المواد التي يزداد حجمها  المواد الصلبة غير المتناظرة )غير موحدة الخواص(: -

ين بشكل مختلف في االتجاهات المختلفة ، فالبلورات هي احد انواع هذه المواد . عند التسخ

وقد وجد تجريبياً عند تسخين البلورة المكعبة ان الزاوية بين أي من وجهيها لم تعد زاوية 

 قائمة .

 

 التمدد الحراري الطولي: (أ 

لفيزيائية فلو عند امتصاص االجسام للطاقة الحرارية فإن تغيرات عديدة تحدث لخواصها ا

تعرض قضيب معدني للتسخين فإن ارتفاع درجة الحرارة هذا سيؤدي الى تمدده وذلك بزيادة 

( ، فالتمدد الطولي هو التغير الحاصل في ابعاد المادة نتيجة لزيادة 13-2طوله كما في الشكل )

 درجة الحرارة .

 
 (: التمدد الطولي للمادة13-2شكل )

 

ناتج من اكتساب ذرات القضيب المعدني للحرارة والذي  L∆ان الفرق في طول القضيب      

يؤدي الى زيادة الطاقة التذبذبية للذرات وبالتالي تغير مواضع اتزانها وينتج عن ذلك تغير شكله ، 

بين كما م Tويعتمد مقدار التغير في الطول على طبيعة المادة ويتناسب طردياً مع درجة الحرارة 

 في لعالقة اآلتية:

∆L = ⍺ Lo ∆T  

L – Lo = ⍺ Lo (T – To) 

L = Lo  + ⍺ Lo (T – To) 

L = Lo [1 + ⍺ (T – To)]       or        L = Lo (1 + ⍺ ∆T)  

معامل التمدد الطولي للمادة وهو مقدار الزيادة الحاصلة في طول المادة لوحدة  ⍺حيث تمثل      

الطول نتيجة زيادة درجة الحرارة درجة حرارية واحدة ويعتمد على نوعية المادة المستخدمة 

Cووحدته مقلوب وحدة درجة الحرارة )
-1

, F
-1

, K
-1

. ) 

𝛼 =  
∆𝐿

𝐿°∆𝑇
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 التمدد الحراري السطحي: (ب 

نتيجة التغير في درجة الحرارة . اما معامل التمدد السطحي  Aهو التغير في مساحة سطح المادة 

فهو مقدار الزيادة في مساحة المادة لوحدة المساحة نتيجة زيادة درجة حرارتها درجة حرارية 

Cواحدة ووحدته مقلوب وحدة درجة الحرارة )
-1

, F
-1

, K
-1

. ) 

𝛾 =  
∆𝐴

𝐴°∆𝑇
   

يكون مقدار التغير في وحدة الطول الناتج عن تأثير درجة الحرارة متساوياً في جميع      

وذلك  ( 2⍺  =𝛾االتجاهات بشرط ان تكون المادة الصلبة متجانسة الخواص . يمكن اثبات ان ) 

 اذا فرضنا ان سطح المادة على شكل متوازي مستطيالت فيكون:

A = L1 L2 

𝑑𝐴

𝑑𝑇
=  𝐿1

𝑑𝐿2

𝑑𝑇
+ 𝐿2

𝑑𝐿1

𝑑𝑇
  

𝛾 =  
1

𝐴
 
𝑑𝐴

𝑑𝑇
      = 

1

𝐿2
 
𝑑𝐿2

𝑑𝑇
 +   

1

𝐿1
 
𝑑𝐿1

𝑑𝑇
 

 ( . 2⍺  =𝛾) لذلك فإن   ⍺وبما ان كل حد من الطرف االيمن للمعادلة اعاله يساوي 

 التمدد الحراري الحجمي: (ج 

اذا تغيرت درجة الحرارة بنفس طريقتي التمدد الطولي والسطحي .  Vهو التغير في حجم المادة 

اما بالنسبة لمعامل التمدد الحجمي فهو مقدار الزيادة الحاصلة في حجم المادة الصلبة نتيجة زيادة 

Cدرجة حرارتها درجة حرارية واحدة ووحدته مقلوب وحدة درجة الحرارة )
-1

, F
-1

, K
-1

. ) 

𝛽 =  
∆𝑉

𝑉°∆𝑇
   

( ويمكن اثبات ذلك اذا افترضنا ان المادة عبارة صندوق ثالثي  3⍺  =𝛽) وكذلك فإن      

) االبعاد ، ومن هذا نجد ان 
2

3
 𝛽  =𝛾 . ) 

من المعادالت اعاله يتبين ان معامالت التمدد الحراري للمواد ال تعتمد على الضغط وانما      

 تعتمد على درجة الحرارة فقط . 

 تمدد الموائع -2

ان الموائع بصورة عامة ال تمتلك شكالً محدداً لذلك فإن التمدد الحراري المهم هو التمدد الحجمي 

حيث يتغير حجم السائل عندما تتغير درجة حرارته بحيث يزداد حجم السائل بصورة عامة اذا 

ارتفعت درجة حرارته ، ويشذ الماء عن هذه الحالة )وهذه الخاصية مهمة جداً في البحار 

محيطات للحفاظ على البيئة المائية( حيث يقل حجمه وتزداد كثافته عندما تصبح درجة وال

( ، اما عندما تقل درجة حرارته عن هذه الدرجة فإن حجمه يزداد وتقل كثافته ، C°4حرارته )

لذلك فإن الماء )بهذه الدرجة الحرارية( يصعد الى االعلى ويطفو فيعمل كعازل حراري للماء 

الذي تحته ، فلو تقلص الماء بتجمده كما هو الحال للمواد االخرى في الطبيعة فإن الجليد سوف 
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مياه القعر ايضاً وبذلك تمتلئ البحار والمحيطات بالجليد من القعر حتى السطح يغطس وتتجمد 

 مما يؤدي الى موت االسماك والكائنات المائية االخرى .

𝛿 =  
∆𝑉

𝑉°∆𝑇
   

 يتغير حجم الغازات تغيراً كبيراً اذا تغيرت درجة حرارته عند ثبوت الضغط المسلط عليه .

 

 :Thermal Transferاالنتقال الحراري  ( 2-15)

 تنتقل الحرارة بإحدى االليات الثالث )طريقة التوصيل ، طريقة الحمل ، طريقة االشعاع( .     

 انتقال الحرارة بالتوصيل: -1

ان انتقال الحرارة بين االجسام يعني انتقال الطاقة الحرارية من الجزء الساخن الى الجزء البارد . 

المادة تمثل معظم الطاقة الحرارية في المادة ، وان جسيمات ان الحركة االهتزازية لجسيمات 

الجزء الساخن تكون ذات سعة اهتزازية اكبر من جسيمات الجسم البارد ونتيجة لتصادم 

الجسيمات مع الجسيمات المجاورة لها تنقل اليها جزًء من الطاقة الحرارية وعندها يتوقف انتقال 

الصلبة بالتوصيل عن طريق التصادمات الجزيئية . تتميز  الحرارة . تنتقل الحرارة في االجسام

المعادن بكونها جيدة التوصيل الحراري وبصورة عامة فإن الموصالت الكهربائية الجيدة تكون 

موصالت حرارية جيدة ألن الكترونات التكافؤ تتحرك بحرية تامة تقريباً حاملة معها الحرارة 

 الى اجزاء المعدن المختلفة .

 

 الحرارة بالحمل: انتقال -2

يعرف الحمل على انه طريقة انتقال الحرارة من مكان الى آخر خالل الموائع وذلك بحركة 

جزيئات مادة الوسط نفسها من مكان الى آخر على عكس حركة جزيئات المادة الصلبة خالل 

من عملية التوصيل الحراري والتي ال تتضمن حركة الجزيئات من مكان آخر اذ تنتقل الحرارة 

جزيء الى آخر بالتصادم . ومن امثلة انتقال الحرارة بالحمل تدفئة الغرف في الشتاء ، فند تشغيل 

المدفئة تمتص جزيئات الهواء كمية من الحرارة من الجزء الساخن فيتمدد الهواء فتقل كثافته 

كمية فينتقل الى جهة اخرى لتمتزج جزيئاته مع جزيئات الهواء االقل طاقة حرارية فتكسبها 

الحرارة التي امتصتها . ان انتقال المادة من المنطقة ذات الدرجة الحرارة العالية الى المنطقة 

 dQ( وهو كمية الحرارة Hذات الدرجة الحرارة الواطئة يولد تياراً يسمى )تيار الحمل الحراري 

 .  dtالمنتقلة لمقطع في المادة خالل فترة زمنية

H = dQ / dt   (J / sec) or (cal / sec) 

 ويكون على نوعين اعتماداً على الطريقة التي يتولد بها:

 اذا كان ناتجاً عن تغير كثافة الوسط . تيار الحمل الطبيعي: -

اذا كان ناتجاً عن تأثير اصطناعي كاستخدام المروحة او  تيار الحمل االضطراري: -

 المضخة .

 Aكٍل من مساحة المقطع العرضي  يتناسب طردياً مع Hوجد عملياً ان التيار الحراري      

 ( :dT/dxوالميل الحراري )
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𝐻 =  𝐾𝐿 𝐴 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
  

𝑑𝑄

𝑑𝑡
=  𝐾𝐿 𝐴 

𝑑𝑇

𝑑𝑥
  

𝑑𝑄 𝑑𝑥 =  𝐾𝐿 𝐴 𝑑𝑡 𝑑𝑇  

∫ 𝑑𝑄
𝑄

0
 ∫ 𝑑𝑥

𝐿

0
= 𝐴 𝐾 ∫ 𝑑𝑡

𝑡

0
 ∫ 𝑑𝑇

𝑇2

𝑇1
  

𝑄 𝐿 = 𝐴 𝐾𝐿(𝑇2 − 𝑇1)𝑡  

𝑄 =  
𝐾𝐿 𝐴 (𝑇2− 𝑇1)𝑡

𝐿
        (cal) 

 W/(m K.)( او ))J/(sec m Kهو معامل التوصيل الحراري ووحدته )) KLحيث ان 

تعد طريقة الحمل من الطرق الفعالة النتقال الحرارة وتشكيل تيارات الحمل الهوائية في المناطق 

 الساحلية والجبلية وعند خط االستواء والقطبين وفي المناطق المدارية .

 انتقال الحرارة باإلشعاع: -3

نبعاث المتواصل للطاقة بين االجسام ، فهو طاقة تنبعث من االجسام الساخنة االشعاع هو اال

وتنتقل بسرعة الضوء فينعكس جزء من الطاقة ويمتص الجزء اآلخر من قبل االجسام التي تسقط 

عليها ، وان امتصاص االشعة الكهرومغناطيسية يؤدي الى تحويلها الى طاقة حرارية فترتفع 

 درجة حرارة الجسم .

تعتمد كل من القابلية االشعاعية والقابلية االمتصاصية على طبيعة الجسم وعلى طول الموجة      

الكهرومغناطيسية الساقطة ، ويطلق على الجسم الذي يمتص جميع االشعاع الساقط عليه بالجسم 

االسود ، ويعد الجسم االسود مشع جيد للحرارة مثلما هو موصل جيد للحرارة واشعاعيته اكبر 

ن انعكاسية االجسام العادية ، وبصورة عامة تكون االجسام ذات االمتصاصية الحرارية الجيدة م

 مشعات حرارية جيدة .

التي تنبعث من وحدة المساحة من سطح اسود في الثانية  Rان كمية االشعاع الحراري      

 بولتزمان: –الواحدة تعطى بالعالقة اآلتية والتي تسمى بقانون ستيفان 

R = T
4
 σ 

كمية ثابتة تساوي تمثل  σدرجة حرارة الجسم المشع بالدرجات الكلفنية و  Tحيث تمثل      

((10
-8

 J/(m
2
 sec k

4
من الجسم الساخن الى االجسام  Q∆( . اما كمية الحرارة المنبعثة 5.5×

 االقل درجة حرارية فتعطى بالعالقة اآلتية:

∆Q = σ A ∆T
4
 t 

الزمن بالثانية وتعرف هذه المعادلة بقانون ستيفان ، وشرط استخدام هذا القانون هو ان  tاذ تمثل 

 مقاسة بالدرجات الكلفنية وليست قليلة . T∆تكون 

 

 


