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 الثرموديناميكقوانين   3

 المواد توجد أربعة لوانٌن تتحكم بثرمودٌنامٌكا

 :القانون الصفري للثرموديناميكا  1.3

كان هنان جسم بدرجة حرارة أعلى على تماس مع جسم أخر ألل درجة حرارة فهو سٌبعث  أذا ما 
حرارة واحدة وبغٌاب ضٌاع الحرارة حرارة الى الجسم االلل درجة حرارة. الجسمان سٌصالن الى درجة 

 لجسم ثالث فسوف ٌحتفظان بنفس درجة الحرارة وٌكون االتزان الحراري لد تحمك.

 

 
ٌنص المانون الصفري للثرمودٌنامٌن بأنه إذا كان نظامان فً حالة إتزان حراري فً نفس الولت مع نظام 

 ثالث فأنهما ٌكونان فً إتزان حراري مع بعضها.
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فإن هذا ٌعنً إن االنظمة الثالث فً نفس درجة الحرارة   Bفً حالة إتزان حراري مع   Cو   Aكان  إذا

 وهذا بحد ذاته ٌشكل أساس الممارنة بٌن درجات الحرارة لهم.

أذا كان هنان نظامان حرارٌان لهما نفس درجة حرارة نظام « ٌنص لانون الثرمودٌنامٌن الصفري على
 «اوٌان بدرجة الحرارةثالث فإنهم ٌكونان متس

 طرق لٌاس درجة الحرارة: 3.3.1

لتحدٌد درجة حرارة أي نظام حراري والمراءة تكون  المانون الصفري ٌعنً أن المحرار ٌمكن إستخدامه
على المحرار عندما ٌكون فً حالة إتزان حراري مع النظام.  وتسمى هذه المراءة بدرجة الحرارة . درجة 

 ة التً ٌكون فٌها النظام فً حالة إتزان حراري مع نظام آخر.الحرارة هً دالة للحال

 

ومن أجل وضع هذه الصٌغة فً حالة تطبٌك ال بد من وجود المحرار. المحرار هو االداة التً تستخدم فً 
لٌاس الحرارة . والتً لد تمون عبارة عن طول عمود الزئبك فً المحرار الزجاجً أو هو ممدار الضغط 

الى إعادة ضبط ومعاٌرة. على سبٌل المثال  ثابت الحجم. غالباً ما تحتاج هذه المحارٌرلمحرار الغاز 
المحرار المئوي ٌمسم المسافة بٌن درجة الصفر و المائة من درجة حرارة مزٌج الماء مع الثلج والتً تعرف 

بٌن الدرجتٌن  جاتالتدرٌبدرجة االنجماد وبٌن درجة حرارة غلٌان الماء التً تعرف بدرجة الغلٌان. بجعل 
 تمثل كل منها درجة مئوٌة واحدة.   تدرٌجةالى مائة 

 

 لذلن فمٌاس درجة الحرارة ممكن أن ٌعتمد على واحدة من الخواص التالٌة:
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درجة الحرارة مثال ذلن المحرار الزجاجً و محرار السائل فً  تمدد مادة ما بسبب إختالف •
 زجاجٌة و الشرٌحة ثنائٌة المعدن. إنبوبة

 المماومة الكهربائٌة للمواد. •

 الموة الدافعة الكهربائٌة المتولدة فً دائرة مصنوعة من مادتٌن غٌر متماثلتٌن. •

 خاصٌة االشعاع الحراري لبعض السطوح. •

 

 الممٌاس العالمً للحرارة:   3.3.1.

روفة درجة هذا الممٌاس ٌستخدم لمعاٌرة أجهزة لٌاس الحرارة وٌتكون من عدد من النماط الثابتة المع
 (3.1درجة حرارتها بدلة.) الجدول  حرارتها والتً ٌمكن إسترجاع

 وحدات لٌاس درجة الحرارة

من درجة الحرارة الثرمودٌنامٌكٌة للنمطة  311.32/ 3الكلفن ) وحدة المٌاس العالمٌة( والتً تكون جزء من 

 الى كالفن  الثالثٌة للماء. بصورة عامة تحوٌل الدرجات السٌلٌزٌة
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 :للثرمودٌنامٌكاالمانون االول  3.1

 عبارة عن تطبٌك لمبدأ لانون حفظ الطالة المانون االول للثرمودٌنامٌكا

 على األنظمة المغلمة تطبٌك المانون االول للثرمودٌنامٌكا

تخٌل نظام حراري ال ٌوجد فٌه جرٌان داخل الى أو خارج من النظام وتبمى كتلة السائل ثابتة. لنظام كهذا 
وٌمكن تلخٌصها   NFEE إختصارا  أو   تكون صٌغة المانون االول معرفة ب معادلة الطالة لحالة الالجرٌان

 بالتالً:

 والشغل المانون االول ٌستفٌد من مفهوم الطالة الداخلٌة والحرارة 

 

 

 الطالة الداخلٌة:  3.3.1  

تعرف الطالة الداخلٌة بأنها الطالة المرتبطة بالحركات العشوائٌة غٌر النظامٌة للجزٌئات. وتكون منفصلة 
عن الطالة على المستوى االكبر لحركة الجسم ككل. فهً ترجع الى الطالة المٌكروسكوبٌة غٌر المرئٌة 

حرارة الغرفة ولٌس له لمستوى الذرات والجزٌئات. مثال ذلن لدح ماء موضوع على منضدة فً درجة 
طالة وضع. ولكن على المستوى الماٌكروسكوبً فهو عبارة  طالة ظاهرٌة سواء على شكل طالة حركٌة إو

 عن كتلة من الجزٌئات سرٌعة الحركة تنتمل بسرعة مئات االمتار بالثانٌة. 

 
نظام مغلك حٌث ٌبمى خالل عملٌة عدم وجود جرٌان فإن التغٌر بالطالة الداخلٌة ٌتم حسابة بفرض إن ال

 المعادلة التالٌة: الحجم ثابت وعندها ٌمكن إستخدام

 تمثل السعة الحرارٌة النوعٌة للمائع و فرق درجة الحرارة خالل العملٌة CVحٌث 
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 الحرارة النوعية: 3.2.3 

الحرارة النوعٌة ٌمكن تعرٌفها على إنها الطالة المنتملة من الجسم االكثر سخونة الى الجسم االلل سخونة 
الطالة الى الجسم من  وهً عادة مرتبطة بالطالة الداخلٌة. الطالة الداخلٌة لجسم ما ممكن أن تزداد بإنتمال

 جسم أخر أكثر سخونة وهذا ما ندعوه بالتسخٌن.
 

 أو تبرٌد كمٌة معٌنة من الغاز فً ولت محدد نستخدم المعادلة التالٌة:من أجل تسخٌن 

 
 ( أدناه.32( و )31إما تحت الضغط الثابت أو تحت الحجم الثابت كما فً المعادلتٌن )

 الثابت هً الحرارة النوعٌة تحت الحجم  CVهً الحرارة النوعٌة تحت الضغط الثابت و   CPحٌث 

 (3.1الحظ الجدول رلم )
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 الحرارة النوعٌة تحت الحجم الثابت:

الذي ٌنطبك على هذا  تخٌل نظام مغلك لنظام كتلته وحدة الكتلة واحدة فإن المانون االول للثرمودٌنامٌكا
 :النظام هو

 
 q=duوبالتالً    W=0أذا كان الحجم ثابت فان 

الطالة الداخلٌة لغاز مثالً تعتمد على هذا المانون ٌعرف بمانون جول للطالة الداخلٌة الذي ٌنص على إن 
 درجة حرارته فمط
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