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•Temperature

•Thermal expansion of solids and Liquidsp q

•Ideal Gas Equation

•Heat and the first law of thermodynamics
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درجة الحرارة والغاز المثالي
Temperature and Ideal Gases

 دراسة في الفيزياء علماء بدأ التي الرئيسية الطاقة مصادر احد الحرارة تعتبر 
 حولنا من نظرنا فلو حياتنا، على الواسعة ولتطبيقاتھا الھميتھا قوانينھا وفھم

ةلأل لللللط ةل ل  الثالجة المثال سبيل فعلىشيءكلفيالطاقةاساسھيالحرارةأن لوجدنا
 وكذلك الحرارية الفيزياء على تطبيقات اال ھي ما الھواء ومكيفات المنزلية

 إلى الحرارية الطاقة تحويل على تعتمد الحديثة والمحركات البخارية المحركات
 الغاز حرارة درجة في ارتفاع إلى يؤدي الوقود حرق أن حيث ميكانيكيا طاقة
 في ارتفاع اساسھا ميكانيكية حركة يؤدي الذي المحرك مكبس على يضغط الذي
 والطائرات السيارات عمل فكرة اساس ھي المحركات وھذه الحرارة درجة

اختلف اع اھآخثاالًكذلكان لنافالك دطاتنت ل الت  التوليد محطات من تصلنافھيالكھرباءوھوآخرمثاالكذلك،انواعھا بمختلف
 الكھربية الطاقة تولد التي التوربينات يحرك الذي الوقود أو الفحم بحرق تقوم التي

.األخرى الكثيرة االمثلة وھناك
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 علم يسمى والذي الحرارية الفيزياء علم بدراسة المحاضرة ھذه في سنقوم•
 بدراسة يھتم تجريبي علم ھو العلم وھذا  thermodynamics الثيرموديناميكا

  .مختلفة حرارة درجات عند األجسام بين الحرارية الطاقة بتبادل المتعلقة الظواھر

زمر mass   الكتلة مثل الفيزيائيةالكمياتدراسةعلىركزناالميكانيكاعلمدراسة عند• زرىر
 االساسات ھي الفيزيائية الكميات تلك كانت حيث energy والطاقة force والقوة

 ھي أخرى مفاھيم إلى نحتاج فإننا للحرارة دراستنا في ولكن العلم، لذلك الرئيسية
internal الداخلية والطاقة heat الحراري والتبادل temperature الحرارة درجة

energy 
 

 كل وشرح وتوضيحھا المفاھيم تلك دراسة المحاضرة ھذه خالل سنتناول لذلك•
ةاأل ل لقةال ت لاال ةذلكش ا ةنكالًتأثد ةد ا ال  الحرارة درجة من كال  تأثيردراسةذلكوسيشملبھاالمتعلقةالعلميةاألمور

temperature والضغط pressure والحجم volume المثالي الغاز على ideal
gas
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القانون الصفري للديناميكا الحرارية
 The zeroth law of thermodynamics

سخونة درجة ھي كم بذلك نقصد فإننا ما جسم حرارة درجة عن الحديث عند 
 انعم التي النعم إحدى ھي اللمس حاسة باليد، لمسه عند الجسم ذلك برودة أو
ليسكيفتقديرالجحرارةدرجةنقدرانيمكنعليھابناعلينابھاهللا  وليس كيفي تقدير الجسمحرارةدرجةنقدرانيمكنعليھاوبناءعلينابھا هللا

  من بالرغم أخر جسم من أكثر ما جسم ببرودة نشعر األحيان بعض وفي كمي،
 توصيل سرعة وھو مھم عامل ھناك ألن الحرارة درجة نفس عند انھما

 من قطعة من اليد إلى منھا الحرارة توصيل في أسرع مثالً  فالمعادن الحرارة
 عليه نعتمد الحرارة لدرجة دقيق مقياس ھناك يكون ان توجب لذلك البالستيك،

 .األجسام حرارة درجة تحديد في
 
دعنا الحرارة درجات لقياس المستخدمة المقاييس عن الحديث في نبدأ ان قبل 

 درجات قياس أجھزة عليھا اعتمدت التي الرئيسية المفاھيم بعض نشرح
.الحرارة
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الحراري االتصال مفھوم thermal
contact

إذا جسمين بين يكون الحراري االتصال 
 الحرارية الطاقة يتبادال أن الممكن من كان

شغلذل .شغلبذلبدون

  

الحراري االتزان مفھوم thermal
equilibrium

ي كان إذا يحدث جسمين بين الحرارياالتزان
 صافي يكون وكذلك حراري اتصال بينھما
.صفر يساوي بينھما الحراري التبادل

يوضح الشكل اعاله انتقال الحرارة من الجسم 
االكثر ارتفاعاً في درجة الحرارة إلى الجسم األقل 

درجة حرارة الى ان تتساوي درجات الحرارة 
.ويصل إلى حالة االتزان الحراري

يوضح السھم في الشكل اتجاه انسياب الحرارة
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)الثيرموميتر(مبدأ عمل مقياس درجة الحرارة 

جسمان ھناك ان افترض A و B عازلة مادة ينھما 
ً  متصلين غير أنھما أي   ثالث جسم باحضار وقمنا حراريا

C اآلداة ليكون )الثيرموميتر يمثل الذي وھذا 
 في B و A الجسمان كان إذا ما لتحديد المستخدمة

أ thermalحراري اتزان حالة equilibriumأم
 اتصال على ونضعه C الجسم سنستخدم فإننا   ال؟

 االتزان حالة إلى نصل حتي A الجسم مع حراري
 االتزان حرارة درجة ونحدد C و A بين الحراري
 مع السابقة الخطوة بتكرار نقوم،C بواسطة الحراري
 المقاسة A للجسم الحرارة درجة كانت فإذا .B الجسم
 فإننا B للجسم الحرارة درجة تساويC بواسطة
اتزانحالةفيBوAمنكالًاننجزماننستطيع اتزانحالةفيBوA منكالاننجزم ان نستطيع
.حراري

 أن إلى يؤدي ذلك فإن ثالث جسم مع حراري اتزان حالة في منھما وكالً  معزولين جسمين وجد إذا أنه ذلك معنى 
    الحرارية للديناميكا الصفري بالقانون  ھذا وسمي  .البعض بعضھما مع حراري اتزان حالة في أيضا الجسمين

zeroth law of thermodynamics القانون ھذا ويعتبر البديھية المسلمات من ألنه بالصفري وسمي 
.الحرارة درجات لقياس المستخدم الثيرمومتر لفكرة العملي األساس

Dr. Hazem F. Sakeek www.physicsacademy.org7

الثيرمومتر ومقياس درجات الحرارة 
Thermometer and temperature scale

 الثيرموميتر thermometer من يعمل والثيرمومتر الحرارة، درجات لقياس تستخدم أداة  ھو 
 مع األجسام تمدد خاصية مثل الحرارة، درجة بتغير الفيزيائية الخصائص أحد في تغير خالل
ررزي يلي وفيما .الحرارة درجاتبتغيرالكھربيالسلكمقاومةأوالضغطوتغيرالحرارةدرجة زيادة يرر يووو رريرھر ير يو ي
.للثرمومتر المختلفة األنواع نذكر

Type of thermometer
نوع الثيرمومتر

Material
المادة

Physical property
الكمية الفيزيائية

(1) Liquid thermometer Mercury or Alcohol Change in length

(2) Gas Thermometer Hydrogen Change in pressure

(3) Resistance thermometer Platinum Change in resistance

(4) Thermocouple thermometer Chromel and Alumel Change in electric potential

(5) Radiation Thermometer Pyrometer Change in radiation colour

(6) Magnetic thermometer Change in susceptibility
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Celsius scaleالمقياس المئوي 

ال نقطتين وجود على المئوي المقياس فكرة تعتمد 
 بحرارة المادة تزويد مع الحرارة درجة فيھما تتغير
 ابتكاره في Celsius العالم اعتمد االساس ھذا وعلى
ئللت ظاثال ال اًال ثل ثبوتعمليا المالحظمنانهحيثالمئوي للتدريج

 يتحول عندما أي الغليان نقطة عند الماء حرارة درجة
 وكذلك العكس أو الغزية الحالة إلى السائلة الحالة من
 وھي ثلج إلى تحوله عند الماء حرارة درجة فيھا تثبت
 الحالة إلى السائلة الحالة من أي االنصھار درجة
 درجة على سيليزس فاطلق العكس، أو الصلبة

  القيمة الغليان نقطة وعلى صفرا بالقيمة االنصھار
يساويجزءكل100إلىالتدريجتقسيموتم 100
 ايضا ويسمى المئوي بالتدريج سمي ولذلك درجة،
 ھذا على االنسان حرارة درجة وتبلخ .سيليزس بتدريج
.37oC التدريج
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Fahrenheit scaleالمقياس الفھرنھايتي 

المبدأ نفس على الحرارة درجة لقياس التدريج ھذا يعتمد 
 الحالة إلى الماء تحول نقطة على أي المئوي للتدريج السابق
 ھي االنصھار درجة فھرنھايت اعتبر ولكن الصلبة، او الغازية
درجةوھيللماءالغليانودرجةالصفر،منبدال32ًدرجة رجرنب32 رج نو يي رجو
.100 من بدالً  212

  ولتوضيح العالقة بين التدريج المئوي والتدريج الفھرنھايتي
:استعن بالشكل التالي

 بمقياس حرارة درجة من للتحويل إذا
 بالمقياس مقدارھا إلى فھرنھايت
المعادلتيننستخدمالعكسأوالمئوي المعادلتيننستخدمالعكسأوالمئوي
:التاليتين
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Kelvin المطلق المقياس scale

مادة نوع على اعتمدا التدريجين كال أن نجد سبق مما 
 ونقطة االنصھار نقطة اعتبار تم حيث الماء وھو السائل
 النقطتين ھاتين أن وحيث للتدريج، كأساس الغليان
ا ت طلت لال ا لذااألال لذااألخرى،العواملمنوعددالضغطعلى تعتمدان
 المادة طبيعة على يعتمد ال مطلق تدريج إلى بحاجة فإننا
 تدريج تحديد في Kelvinكلفن العالم به قام ما وھذا
.الحرارة لدرجة مطلق
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Gas الضغط في التغير على المعتمد الثيرمومتر باستخدام كلفن العالم قام

thermometer  غاز من ألكثر وذلك الحرارة، ودرجة الضغط بين العالقة ودرس 
 يصبح الضغط وأن الحرارة درجة بنقصان ضغطھا يقل الغازات جميع أن ووجد
ً  صفر  حرارة درجة عند )استقامتھا على الشكل في كما المنحنيات مد عند أي( نظريا

 بتغير تتغير ال وأنھا المطلق الصفر ھي الدرجة ھذه اعتبار تم وقد   .273-  وقدرھا
هالغازن ةتل اتاقا ةاألخالت فالن طلقلل ال

بأنھا مئوية درجة 273.15-  عند للغازات الضغط تالشي نقطة كلفن العالم إعتبر 
 في )الماء مثل( المستخدمة المادة نوع على يعتمد ال جديد لتدريج مرجعية نقطة

 بتدريج تساوي والتي المطلق الصفر ھي النقطة ھذه واعتبرت التدريج تصميم
absolute المطلق بالتدريج التدريج ھذا وسمي 273.15- )المئوي التدريج( سيليزس

l

.المطلق للصفر بالنسبةاألخرىالتدريجاتباقيمعايرةتموعليهالغاز نوع

scale.

ھي المطلق والتدريج المئوي التدريج بين العالقة فإن وعليه:
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Example
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Example
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الحرارة درجات
 انھا على ما جسم حرارة درجة تعرف

 عند للمادة الداخلية للطاقة مقياس
.الدرجة تلك

 الكون ھذا في الحرارة درجات تتراوح
 إلى كلفن الماليين االف بين الفسيح

 اقل بأن علماً  كلفن، الصفر يقارب ما
 قليال اكثر االنسان وصل حرارة درجة
 الشكل في كما( المطلق الصفر من

 درجة ألعلى والحدود )المقابل
حرارةدرجةفتصلاالنحتىسجلت
 100 إلى للھيلوم النووي االنشطار
.كلفن مليون
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Thermal Expansion

 ھذه   .حرارتھا درجة تزداد عندما expand تتمدد األجسام معظم•
 الھندسية، التطبيقات من العديد في رئيسيا دوراً  تلعب الظاھرة
 في الحديدية الوصالت بين مسافات ترك يتم المثال سبيل فعلى

لتعطيالسريعةوالطرقالحديديةوالسككوالجسورالمباني ي ور ب ج يوو رقي  يريو
 يتصدع ان يمكن ذلك فعل يتم لم وإذا واالنكماش للتمدد المجال
 التمدد بفعل الحديدية السكك وتلتوي الجسور تنھار أو المبنى

.منه المصنوعة للمواد الحراري

thermal الحراري التمدد إن• expansion نتيجة ھو لألجسام 
 وذرات جزيئات بين الفاصلة للمسافات يحدث الذي للتغير عن

 حيث الموضح الشكل إلى لننظر ذكرناه لما أدق ولفھم   .المادة
ك لالت ةال ا الةفل ةال ل تالتال ت  تحتويوالتيالصلبةالحالةفيلمادةالبلوريالتركيبعن يعبر

 البعض بعضھا مع المترابطة الذرات من مرتبة مصفوفة على
.)الكھربية القوى يمثل الشكل في الزنبرك( الكھربية القوى بفعل
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Thermal Expansion

 الجسم ابعاد كافة على التمدد يحدث
 وتكون والسمك والعرض كالطول
 الھندسية األبعاد حسب الزيادة نسبة
ا الل اق اال ت يتناسبالزيادةومقدار للمادة

 ً  تكون لذا األصلي الطول مع طرديا
 في منھا اكثر الطول في الزيادة
.السمك أو العرض

coefficient of linear expansion
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Coefficients of Thermal Expansion at 20 oC 
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Example
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