
الثانٌةالمرحلة  االولىالمحاضرة  دٌنامٌكا الحرارة   

 ممدمة:
نمىضىع وانؼهىو . اذا كاوج حغطٍت هرا ا حؼخبس مادة دٌىامٍكا انحسازة واحدة مه انمىاضٍغ االساسٍت انخً حدزض نطهبت انهىدست

فقط ػهى انخحهٍم انىظسي فؼهى انطانب أن ٌخركس انحقائق انخً حخطهب أن ٌجخاش االخخبازاث . نرنك سخسكص هري انمحاضساث 

المحاضرات مصممة لتكون سهلة المراءة والحفظ على  ػهى انخطبٍقاث مه خالل االمثهت نخجسٍد قىاوٍه انحسازة بشكم ػمهً
ها تستعرض كل الموانٌن االساسٌة لدٌنامٌكا الحرارة فً طرٌمة مبسطة ومباشرة.المتلمً مع إن 

الصفري وتطبٌماته لمٌاس درجة الحرارة. المانون االول المحاضرات تتناول لوانٌن الثرمودٌنامٌن االربعة، المانون 
للثرمودٌنامٌن الذي ٌكون له تأثٌر أكبر فً العدٌد من التطبٌمات فً الطبٌعة حولنا فً وسائط النمل البري والبحري والجوي 

الثانً ٌركز العملٌات  التً تعتمد جمٌعها على معادلة تدفك الطالة المستمرة التً هً من تطبٌمات المانون االول. المانون
االنعكاسٌة التً تمر بها المادة. هذه الحالة تمٌس كفاءة العملٌة والتغٌرات االٌزنتروبٌة المرتبطة مع الخسارة بالطالة نتٌجة 

االحتكان والفمدان الحراري خالل العملٌات التشغٌلٌة 
أخٌراً المانون الثالث تم التطرق له فً هذه المحاضرات بشكل مختصر وتمت منالشة بعض تفسٌراته العملٌة. 

. وكذلن المحاضرات تضمنت الكثٌر من االمثلة التوضٌحٌة لمختلف التطبٌمات العملٌة فً الطبٌعة لموانٌن الثرمودٌنامٌن
مجموعة من التمارٌن غٌر المحلولة فً نهاٌة الفصل. 
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 تعارٌف عامة:-1 

منالشتها بإستفاضة  فً هذا الفصل تعارٌف عامة مختصرة لمصطلحات الثرمودٌنامٌن، أغلب هذه المصطلحات سٌتم

 :فً الفصول المادمة

 

 
 

النظام الثرمودٌنامٌكً:  1.1

ٌعنى بالشغل المٌكانٌكً وإنتمال الحرارة والتغٌرات المتعلمة بذلن فً خواص المادة الخاضعة للشغل. المادة الثرمودٌنامٌن علم 
الخاضعة للشغل تكون معزولة عن محٌطها من أجل معرفة خواصها الحرارٌة. 

 

 
 

  النظام:
ً  كمٌة إعتماداً على ما إذا كان هنان إنتمال  من المادة ضمن حدود موصوفة ومحددة . النظام ممكن أن ٌكون مفتوحاً أو مغلما

إنتمال للمادة.للمادة عبر حدود النظام أم ال ٌوجد  

 
 

ثر بالتغٌرات فً النظام ، والتً هً لد هو فً العادة ٌمصد به جزٌئات المادة خارج النظام التً ممكن أن تتأ الوسط المحٌط:
تمثل نظام آخر بحد ذاتها. 

 
 .لد تكون سطح فعلً أو تخٌلً ٌحٌط بالنظام وٌفصله عن المحٌط الحدود:
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الخواص الثرمودٌنامٌكٌة: 2.1

هً أي كمٌة من المادة ٌتم تعرٌف تغٌراتها فمط فً المرحلة النهائٌة من العملٌة التشغٌلٌة. من أمثلتها الضغط، -الخاصٌة 
الحجم والحرارة للمائع فً النظام الحراري.  

 
P  :الضغط 

الموة المسلطة على وحدة المساحة من السطح داخل النظام. بالنسبة للشغل الهندسً، الضغط عادة ما ٌماس بالنسبة الى الضغط 
الجوي ولٌس بالنسبة الى الفراغ المطلك. 

Pabs = Patm  + Pguage 

نٌوتن لكل متر مربع . هذه  1باسكال ٌعادل  1( حٌث Paالوحدات العالمً تكون وحدة لٌاس الضغط هً الباسكال )  نظام فً

جداً فً التطبٌمات الهندسٌة. لذلن عادة ما ٌتم المٌاس بالكٌلو باسكال ) الف باسكال( و مٌكا باسكال )  وحدة لٌاس تكون صغٌرة
ملٌون باسكال( أو تماس بالبار ) واحد بار ٌساوي مائة الف باسكال(. 

باسكال  6894.8النظام االنكلٌزي الضغط ٌماس بالباوند لكل أنج مربع . كل واحد باوند/ أنج مربع ٌعادل  فً
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(P ) والكثافة  Vالحجم النوعً 

.الحجم الذي تشغله وحدة الكتلة اي إنها تمثل مملوب الكثافةألي نظام حراري الحجم النوعً هو   
                                                           

 
اي إنها تمثل مملوب الكثافة 

                                                                                                                            
 

 
درجة الحرارة المطلمة للجسم تعرف بالنسبة لدرجة  درجة الحرارة هً ممدار سخونة أو برودة النظام. -درجة الحرارة

م الوحدات العالمً تماس وفك ممٌاس كالفن. هنان ممٌاس أخر هو الممٌاس السٌلٌزي حٌث تكون درجة حارة الثلج و فً نظا

درجة  273.15إنجماد الماء تحت الضغط الجوي االعتٌادي عند مستوى سطح البحر تساوي درجة الصفر السٌلٌزي ودرجة 

 .درجة كالفن 373.15سٌلٌزي و 100كالفن ودرجة غلٌان الماء 

 
 رجة الفهرنهاٌتٌة حٌث:وحدات درجة الحرارة فً النظام االنكلٌزي للوحدات هً الد

 
وهً خاصٌة النظام التً تحوي كل أشكال الطالة التً تنشأ من التركٌب الداخلً للمادة  -الطاقة الداخلٌة
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  -المحتوى الحراري )االنثالبً(

هو خاصٌة للنظام تمثل مجموع الطالة الداخلٌة مضافة الى حاصل ضرب الضغط فً الحجم 

 
  -العشوائٌة )االنتروبً(

الماٌكروسكوبٌة التً تحدث فً النظام الحراري وهً خاصٌة أتزان شاملوهو اإلعالة  

 
وسٌتم دراسة الخواص اعاله بشكل موسع خالل الفصل  

 

نوعٌة المادة العاملة:  3.1

المادة النمٌة هً التً تكون متجانسة فٌزٌائٌا ومستمرة كٌمٌائٌا. ذلن فً لد تكون مادة واحدة تظهر فً أكثر من 
طور أو حالة مثال ذلن الماء وبخار الماء الموجودة فً مرجل فً غٌاب الهواء أو أي غازات مذابة. 

 

 
  – الطور

هو حالة المادة سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازٌة. 
  –الطور الممتزج 

من الممكن لألطوار أن تختلط مثال ذلن وجود الثلج مع الماء أو وجود الماء مع بخار الماء 

 

 
 (:  xنوعٌة الطور الممتزج أو الجزء الجاف ) 

% 90الكتلة الكلٌة للمزٌج ) السائل زائد البخار مثالً نمول  ٌعرف الجزء الجاف  بأنه النسبة بٌن كتلة البخار المتواجد الى

%. 90جاف فأن نوعٌة المزٌج ممكن تعرٌفها على أنها نسبة الجفاف فً المزٌج اي 

 
 -لحالة المشبعةا

% أو أن 100ون نسبة الجفاف له تساوي صفر. والبخار المشبع هو الذي تكون نسبة نوعٌته السائل المشبع هو البخار الذي تك

جزئه الجاف ٌساوي الواحد الصحٌح.  
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أعلى من درجة تشبعه تحت  محمص عندما تكون درجة حرارته عند ضغط معٌنالبخار ٌعتبر  الغاز او -البخار المحمص
 .نفس الضغط. بمعنى أنه تم تسخٌنه أعلى من درجة حرارة التشبع

 

 
لحرارة الحمٌمٌة لبخار معٌن و درجة تشبع ذلن البخار تحت نفس الضغط.: هً الفرق بٌن درجة ا درجة حرارة التحمٌص

 

 
  –السائل المبرد 

تحت ضغط معٌن ألل من درجة حرارة التشبع له تحت نفس  ائل تحت درجة التبرٌد عندما تكون درجة حرارتهٌعتبر الس
الضغط. أي أنه تم تبرٌده لدرجة حرارة ألل من درجة حرارة تشبعه. 

 
هً الفرق بٌن درجة حرارة التشبع و درجة الحرارة الحمٌمٌة للسائل عند ضغط معٌن. – درجة التبرٌد 

 
وهً نمطة الحالة الً ٌكون فٌها جمٌع االطوار الصلبة والسائلة والغازٌة متواجدة فً حالة إتزان.  -ثٌةالنقطة الثال

 
  -الحرجة النقطة

هً النمطة التً ٌكون فٌها االنتمال بٌن الحالة السائلة والحالة البخارٌة للماء غٌر واضحة  
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 -لثرمودٌنامٌكٌةالعملٌات ا  4.1

العملٌات المرتبطة  العملٌة هً المسار الذي تتغٌر فٌه حالة النظام وبعض خصائصه من لٌمتها االصلٌة. هنان ستة أنواع من
بالنظم الثرمودٌنامٌكٌة: 

  ال ٌوجد إنتمال حرارة من و الى المائع     الكاظمة

     ال ٌوجد تغٌر فً حرارة المائع  ثابتة الحرارة

       ال ٌوجد تغٌر فً ضغط المائع  ثابتة الضغط

        ال ٌوجد تغسر فً حجم المائع  ثابتة الحجم

    ًال ٌوجد تغٌر فً أنتروبً المائع  ثابتة االنتروب

  ال ٌوجد تغٌر فً المحتوى الحراري للمائع الحراري   ثابتة المحتوى

 

 
 :سلوك المادة الخاضعة للشغل الثرمودٌنامٌكً-2 

عامل أساس فً فهم الثرمودٌنامٌن. فً هذا الفصل التركٌز سٌكون على المادة النمٌة مثل خواص الغاز والبخار 
 وكٌفٌة ترابطها مهمة فً تصمٌم وتشغٌل النظم الحرارٌة.

 

 
 

و خالل عملٌة حرارٌة. بالرغم من ذلن معادلة الغاز المثالً مماربة معروفة فً ربط الخواص الحرارٌة  الى نمطة مرجعٌة أ
ال تعتبر كل الغازات ذات سلون مثالً وحتى أن نفس الغاز لد ٌسلن سلون غاز مثالً تحت ظروف معٌنة وبعدها ٌتغٌر الى 

السلون غٌر المثالً أو الغاز الحمٌمً تحت ظروف مغاٌرة. كما إن هنان معادالت أخرى أو طرق أخرى للتعامل مع هذه 
 بخار الماء ال تحكمه معادالت بسٌطة ولكن خواص البخار ٌمكن وجودها فً جداول أو مخططات خاصة.الظروف. 
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الغاز المثالً:  2.1

بصورة مثالٌة سلون الهواء كخلٌط من الغازات ٌتحدد بكتلته والحجم الذي ٌشغله وظروفه من حٌث الضغط ودرجة حرارته. 
غط والحجم والحرارة لكتلة معٌنة ثابتة حٌث سلون الغاز المثالً محكوم بمعادلة الحالة للغاز التام التً ٌعتمد على حالة الض

 :ثابت كما ٌلً Rٌكون معامل الغاز 

 

 

 
 

 

 

      
 

.   Roلذلك الغاز و الثابت العام للغاز   M الموالرٌةهو خاصٌة مرتبطة بالكتلة  Rثابت الغاز النوعً 
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وكما ٌلً: وكما ٌمكن كتابة المعادلة العامة للغاز على أساس الزمن إعتماداً على معدل تدفق الكتلً ومعدل التدفق الحجمً  

 

 

:الغاز البدٌلة أثناء تغٌر حالة الغازمعادلة       2.2

ة ، أي ماذا سٌحصل لدرجة حرارته وحجمه وضغطه ٌمكن استخدام معادلة الحالة لمعرفة سلون الغاز خالل أي عملٌة حرارٌ
عند تغٌر أي من خواصه. وهذا ٌتم التعبٌر عنه من خالل معادلة بسٌطة ببٌن الحالة االبتدائٌة والنهائٌة كما ٌلً: 

 

 

 
وهذه ٌمكن كتابتها بصٌغة الحالة النهائٌة وكما فً الصٌغ التالٌة للمعادلة االصلٌة: 

 

 

 
 



الثانٌةالمرحلة  االولىالمحاضرة  دٌنامٌكا الحرارة   

العملٌات الثرمودٌنامٌكٌة للغازات:    2.3

(  1.2هناك أربعة عملٌات محددة ممكن أن تتخذها الغازات كما مبٌن بالشكل )

العملٌة تحت الحجم الثابت والتً تعطى بالصٌغة التالٌة:  -أ 

 

 
العملٌة تحت الضغط الثابت المتمثلة بالمعادلة التالٌة:  -ب 

 

 
العملٌة تحت درجة الحرارة الثابتة :  -ج 

 

 

 
 
 

والمتمثلة بالمعادلة التالٌة: العملٌة البولٌوتروبٌة   -د 
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تساوي   nتكون عملٌة كاظمة عندما تكون لٌمة مع مالحظة أن العملٌة 

 

 

 
 
 

 



الثانٌةالمرحلة  االولىالمحاضرة  دٌنامٌكا الحرارة   
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