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  :expansion	Thermalالتمدد الحرار  -3-1-5

ل مادة لها در  جة معینة من تتمدد أكثرة المواد عند تسخینها وتتقلص عند تبردها غیر أنه 
  . والتقلص تختلف عن مادة أخر ألتمدد ا

ةعند أكثر ∆Lدلت التجارب أن تغیر الطول تقرب جید یتناسب طردًا مع  ة األجسام الصل و
ضًا مع الطول  أضف ∆T∆~Lحیث ∆Tتغیر درجة الحرارة   لذلك فإن تغیر الطول یتناسب أ

 . Lللجسم المدروس ) البدائي (األولي 

عني أنه عن فإن  4mو 2mحدید لهما طوالن مختلفان د زادة درجة حرارة منالقضیبین هذا 
ل  ة قانون تغیر الطول على الش تا ن  م مقدار الضعف و القضیب األطول سیزداد طوله 

  :التالي 

ΔL	

سمىمعامل التناسب : αحیث  قاسمعامل ال و واحدة ب تمدد الطولي للمادة المدروسة و
c°.  

م معامال )1- 1-3(الجدول  یبین عند درجة للعدید من المواد βوالحجمي  αالتمدد الطولي  تق
10المعاملمضروب  c°20حرارة    .°cواحدتها  و  ) (
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  لمواد مختلفة  βوالحجمي α معامل التمدد الطولي) 1- 1-3(الجدول 
ًا بـ) c°20(عند الدرجة    °وواحداتها  مضرو

  βمعامل التمدد الحجمي  αمعامل التمدد الطولي   المادة

  األجســــــــــــــام الصلبـــــــــة

 75 25  ألمنیوم
 56 19  نحاس أصفر
 35 12  حدید وفوالذ
 87 29  رصاص

س  9 3  زجاج البیو
 27 9  زجاج عاد
 1 0,4  الكوارتز
 36≈ 12≈  البیتون 

  الســــــــــــــــــــــــوائل

 950    البنزن
 180    زئب

 1100    الكحول االیتلي
سرن  500    الغل
 210    الماء

  الغـــــــــــــــــازات

الهواء وأكثرة الغازات عند 
 3400    الضغط الجو النظامي

  

  .ة في اتجاهات مختلفة من البلورةعض المواد البلور في  αمعامل التمدد الطولي یختلف
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ًال بتغیر درجة الحرارة ولهذا فإن موازن الحرارة ال  αمعامل التمدد الطولي نالحظ أنو  یتغیر قل
ان مجال تغیر درجة الحرارة  عها من مواد مختلفة غیر أنه إذا  ة عند تصن تعطي نتائج متساو

ن إهماله م بیرًا جدًا فإن هذا التغیر  س    .ل

  :) 2-1-3(مثال 

صورة متراصة فإذا إذا  ضًا و ة أ حلقة حدید ل  اس قضیب من الحدید اسطواني الش أردنا إل
أما القطر الداخلي للحلقة فهو  cm 6,453ساو  C°20ان قطر القضیب عند درجة الحرارة 

6,420 cm.  ن من إدخال القضیب ما هي درجة الحرارة التي یجب إعطاؤها للحلقة حتى نتم
  ؟فیها

  : الحل

ما أن قطر الحلقة سیزداد 6,453cmحتى6,420cmیجب زادة القطر الداخلي للحلقة من  و
ًا بزادة درجة الحرارة  استخدام العالقةخط   :و

ΔT
₀

  

ΔT	=	
,

⨯ ¯⁶⨯ ,
430ᵒ	

عني أنه   .450ᵒCحرارةالیجب تسخین الحلقة إلى درجة  وهذا 

عالقة مشابهة للعالقة إّن تغیر حجم  عین    :ما یلي) 1-1-3(المواد بتغیر درجة الحرارة 

ΔV

تغیر : ΔV, للجسم المدروس) البدائي(الحجم األولي : V₀, تغیر درجة الحرارة: ΔTحیث 
قاس بـ : β, حجمال مها في الجدول  Cمعامل التمدد الحجمي و عض ق - 1-3(أعطي 
1.(  
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ون معامل التمدد الحجمي  ة  βنالحظ أنه في األجسام الصل 3α ح غیر وهذه العالقة تص
ان الجسم الصلب غیر متماثل المناحي   .محققة إذا 

  .طوليما نالحظ أنه في حالة السوائل والغازات المعنى لمعامل التمدد ال

دقة فقط عندما ) 2‐1‐3(و) 1‐1‐3(تتحق العالقتان  ة لـ  ةصغیر  V∆و L∆و  وَ  Lالنس
V،  م ة السوائل والغازات حیث أن ق بیرة جدًا أضف لغازات للسوائل واβوتخص هذه الخاص

مة  بیرة بتغیر درجة الحرارة لذلك في حالة الغازات یجب استخدام βإلى ذلك ان ق صورة  تتغیر 
  .عالقة أكثردقة سنعود إلیها الحقاً 

  :) 3-1-3(مثال

ارة ت  ارة تحت الشمس 20ᵒcعند درجة الحرارة  70Lبلغ سعة خزان بنزن الس وضعت الس
ة البنزن التي ستتسرب 50ᵒcفسخن الخزان إلى درجة  م   ؟من الخزان احسب 

  :الحل 
β	=	950	⨯	10¯⁶	(cᵒ)¯¹	

ΔT	=	30ᵒc	

V₀	=	70	L	

ΔV	=	?	

  ) :2‐1‐3(من العالقة رقم 

ΔV	=	β	V₀	ΔT	

ΔV	=	950	⨯	10¯⁶⨯	70	⨯	30	

ΔV	=	2L   للبنزن  

ا ً  الغشاء یتمدد حجم ار الخزان  ن اعت م ضاً و نفس الوقت فإّن حجم الخزان سیزداد أ   :و

β	=	3α	
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β	=3⨯12⨯10¯⁶=36⨯10¯⁶(	Cᵒ)¯¹	

ΔV=β	V₀	ΔT   للخزان  

ΔV=36⨯10¯⁶⨯70⨯30	

ΔV=0,075	L	

ن إهما م ة لحجم البنزن لذلك  النس ًا  ار أن نالحظ أن هذا الحجم صغیر نسب من  2Lله واعت
ب من    .خزانالالبنزن سینس

  :water	of	behavior	unusual	Theشذوذ الماء  -3-1-6

صورة م اد درجة حرارة المواد فإنها تتمدد  ا ً تماثلةعند ازد سلك سلو فإذا . شاذاً ، إال أّن الماء 
ح درجة الحرارة c°0سخنا الماء عند درجة حرارة  التدرج حتى تص قل  وعند  4ᵒcفإّن حجمه س

ًا، أ سیتمدد بزادةدرجة الحرارة4ᵒcعلى من الحرارةاأل درجات ع ًا طب سلك سلو  .فإن الماء س
ل    . )4-1-3(انظر الش

  
  

  

من الماء  1,00000kgتابعية حجم ) 4-1-3(الشكل 

 m3لدرجة الحرارة حيث يقدر الحجم بـ 
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إن الجلید في 
 4ᵒc أقل من 

انه ، أما ) م
رد على سطح 

) 5-1-3(ل 

ة  و   :وس

The	mic

 وضع توازنها 
ما سنر في 

ولذلك فإ 4ᵒcرة 
لى درجة حرارة

قى م(ى  أو ی
تجمد الماء األبر

ل, سرع بین الش و

رو  النظر الم

roscopic	

اهتزازها حولم 
وسطى ستزداد 

ضاً  ستزداد   ؟أ

كون الكثافة 

ند درجة الحرارة
ما یبرد الماء إل
فع إلى األعلى
ألسفل، لذلك یت
صورة أسر صفر 

ر من وجهة 

descripti

ورة دائمة إلتمام
ة الو قتها الحر

فة بین الذرات س

درجة الحرارة تك

 c°4حرارة

ثافة عن  أكبر 
طح الماء، وعندم

یرتف )فة األقل
یتوضع في األ) 

أقل من الصرارة 
.  

 التمدد الحرار

ion	of	the

صو لب تتحرك 
 الحرارة فإن طاق

حرارة فإن المساف

بعية كثافة الماء لد

ظمى عند درجة ح

متلك إن الماء 
ة على سط البدا

ذ الكثاف(أ 
)4ᵒcحرارة الجة 

ل إلى درجة حر
یر درجة الحرارة

ن تفسیر  م  

rmal	exp

في الجسم الصل
عند زادة درجة

ند زادة درجة الح

تاب) 5-1-3(شكل

عظ

 هذه الصورة فإ
طفو في ا رات 
 الماء األبرد أ

ذ درج(األكثف
صلأوًال ة  ألنه 

ثافة الماء بتغی  

یف  -1-7

ansion:	

ض أن الذرات ف
ضًا أنه ع رض أ

ة   .... ت التال

عني أنه عن هذا 

الش

 

على
حیر ال
فإن
الماء
ة البر
تغیر

  

  

3-1

لنفرض
لنفرضو 

الفقرات

هل ه
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ًا أنه عند زادة درجة حرارة القضیب الصلب فإن طوله سیزداد و تبین تج ن أن رب م لذلك 
ة  ضًا ولفهم ذلك ندرس منحني الطاقة الكمون نستنتج أن المسافة الوسطى بین الذرات ستزداد أ

ل    .)6-1-3(ما في الش

ل  ة بی) 6-1-3(یبین الش ة طاقة التفاعل الكمون ع صف تا ما ن ذالذ  ع للمسافة ف تا رتین 
ة تسعى للصفر و بیرة ف  rسنعتبر أنه عندما تكون بینهما و   rعندما تقل إن الطاقة الكمون
ضاً فالطاقة ة ستقل أ ح و , الكمون ( r₀أقل من  rهذا یدل على وجود قو تجاذب و عندما تص

ة یزداد إلى األ)وضع التوازن    .على وجود قو تدافع على وهذا یدلفإن منحني الطاقة الكمون

  

  

  

  

  

  

م الطاقة  ل ق ة على الش  tو tعند درجتي حرارة مختلفتین  Eو  Eتمثل الخطو األفق
tحیث  t  تین فتتطاب وضع الذرات الوسطي  Eو  Eأما الخطو القصیرة على السو

ورة عند درجات الحرارة  س متماثًال فعند درجات أعلى و , المذ ما أن منحني الطاقة الكموني ل
مة ا ل لوسطى للمسافة بین الذرات أكبر و تكون الق   . )6-1-3(هذا ما یبینه الش

عدم تماثل منحني الطاقة ط  ان منحني و الكموني  وعلى هذه الصورة فإن التمدد الحرار مرت لو 
ان هناك تمدد   .على اإلطالق اً حرار اً الطاقة الكموني متماثًال لما 

  

  

ة للمسافة بین الذرات ) 6-1-2(الشكل  ة الطاقة الكمون ع  rتا
ة بلورة  ةصل من أجل الذرات الواقعة في ش
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  :stress	Thermalالجهد الحرار  -3-1-8

ان المصنعة من أ من المتُ  ثیر من الحاالت القض حیث ثبت في  صورة جیدة من نهایتها  واد 
ح ت ة ص نعمل   . ةالتمدد و التقلص غیر مم

تغیرت في تلك الحاالت درجة الحرارة ینشأ عند ذلك جهود تقلص أو تمدد والتي تسمى في إذا 
الجهود الحرارة  ان    .ثیر من األح

م هذه الجهود إذا استخدمنا  ن أن تحسب ق من و , ) معامل یونغ  (معامل المرونة معادلة م
ة تتم على مرحلتین  ة لنتصور أن العمل   :أجل حساب الجهود الداخل

مقدار  - أ 	ΔLوف العالقة L∆یتمدد القضیب أو یتقلص  	α	L₀	ΔT			.  

ص أو عد التمدد من ال -ب من أجل إعادة تمدید الحدید أ ضرور تطبی قوة من أجل تقل
	.القضیب إلى طوله األصلي

ن حس Fهذه القوة  ةم استخدام العالقة التال   :ابها 

ΔL
1
E

  :حیث أن

A : مساحة االتصال ,E : للمادة المدروسة ) معامل المرونة  (معامل یونغ.  

  :) 1‐1‐3(في ) 3‐1‐3(لعالقة نعوض ا و من أجل حساب الجهد الداخلي 

αL₀ΔT	
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  :) 4-1-3(مثال 

صورة10mتلتان من البیتون طولهما  حیث الیوجد  متوضعتان  عضًا  عضهما  متراصة على 
  .فراغات من أجل التمدد والتقلص

ورة   	c°10عند حرارة  )صورة متراصة(إذا وضعت هاتان الكتلتان على هذه الصورة المذ
  :المطلوب 

	.	c°40أحسب قوة االنضغا عندما ترتفع درجة الحرارة حتى  -1

انت مساحة االتصال بین الكتلتین تساو  -2 	0,20إذا  m² . ن مثل هذه هل یتحمل البیتو
  الحمولة أم أنه سینهار؟

Eمعامل یونغ للبیتون : علمًا أن  20	 ⨯ 10 	N/m .  

  .N/m²	10⁶⨯2حد المتانة للبیتون عند التمدد 

  . N/m²	10⁶⨯20االنضغا وعند التقلص و 

  . N/m²	10⁶⨯2عند االنزاح  و 

  :الحل 

مة ) 4‐1‐3(من العالقة رقم    : Fنحسب ق

F	=	12⨯	10¯⁶⨯30⨯20⨯10⁹⨯0.2=1.4⨯10⁶	N	

	الجهد 	
F
A

ة جدًا من حد متانة البیتون عند  مة قر انضغاطه وتزد عن متانة البیتون عند نالحظ أن هذه الق
ة غیر  ما أن الكتل البیتون ون هناك جهد التمدد واالنزاح و ل متواز لذلك س ش موضوعة 

بیانزاحي و  ةلذلك هناك احتمال    .ر أن تنهار هذه الكتلة البیتون
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  :قوانین الغازات والحرارة المطلقة  -3-1-9

The	gas	laws	and	absolute	temperature: 
V∆: )2‐1‐3(ال تصلح المعادلة  β	V 	. ∆T  ر لوصف تمدد الغاز قة الذ ات ألن السا

س ن أن تتمدد  م بیرةر الغازات  إن الغازات تتمدد حتى امتالء الوعاء أضف إلى ذلك , عة 
ها حو   .الذ 

قة استخدام المعادلة  ن في الحق ون ضغط الغاز ثابتاً ) 2‐1‐3(م   .فقط عندما 

ضغطه و  الضرور إیجاد عالقة بین الحجم درجة حرارته لذلك من إن حجم الغاز یتعل 
تلة الغازلضغط ودرجاو    ).معادلة الحالة(وتسمى مثل هذه العالقة , ة الحرارة و

ح ص  إذا تغیرت حالة الجملة فیجب أن ننتظر حتى یتساو الضغط ودرجة الحرارة أ حتى 
افة نقا الجملة ة وثابتة في    .الضغط ودرجة الحرارة متساو

  .ة سندرس الغاز فقط في حالة توازن على هذه الصور 

الضغط غیر (دقة في حالة الغازات ذات الكثافة المنخفضة النتائج المحصول علیها و تتحق 
ان) atm	1حوالي  عالٍ  عیدا عن نقطة الغل   .والواقع 

صو  ة غاز معینة تتحق  م ًا أنه من أجل  ة العالقة التي تنص علىتبین تجرب : رة تقرب
سًا عند درجة حرارة ثابتة فإن حجم الغاز یت( هناسب ع   )مع الضغط المطب عل

قل إلى نصف حجمه األولي:على سبیل المثال مرتین فإن حجمه س  , إذا ازداد ضغط الغاز 
ل و ماروت و  تعرف هذه قانون بو نالعالقة  ل التالي م الش ل  ة قانون بو   :تا

P. V
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عني و   P.Vأ منهما فإن جداءهما الحجم أو أنه عند درجة حرارة ثابتة إذا تغیر الضغط أو هذا 
قى ثابتاً    .ی

ضًا على حجم الغاز و غیر أن درجة الح ة بین رارة تؤثر أ لم تكتشف  Tو  Vلكن العالقة الكم
عد  ل لقانونهإال    .مائة عام من اكتشاف بو

بیر و أنه ) 1823-1746(شارل وجد العالم الفرنسي جاك ان الضغط غیر  قي ثابتًا إذا 
ل  الش ما هو موضح  ة  ًا خط صورة تقر - 1- 3(فإن الحجم یزداد مع زادة درجة الحرارة 

ل الغازات سائلة )أ7 ح  ح على سبیل المثال , غیر أنه عند درجات منخفضة تص ص
سجین سائالً  ل ) 183ᵒc‐(عند درجة الحرارة  األو - 1-3(      ولذلك فالمنحني على الش

م )أ7 ان مع أن هذا المنحني هو خط مستق ن تمدیده عند نقطتي االنصهار والغل م ال 
تمدیده حتى درجة الحرارة األخفض السینات عند بخطو متقطعة حتى یلتقي مع محور  و

ل  .)273ᵒc‐(درجة الحرارة ن رسم هذا المنحني أل من الغازات وفي  الحاالت فإن م
قطع خط الحجم الصفر محور السینات وذلك عند درجة الحرارة  م س عة الخط المستق ‐(متا

273ᵒc ( نا من تبرد الغاز حتى درجة ن أن نحصل على استنتاج انه إذا تم م ومن هنا 
) 273ᵒc‐(أخفض من د درجات حرارة ساو الصفر وعنسن حجمه فإ )c°273‐(الحرارة 
مت اً  حجماً لك الغاز س فقد معناه الفیزائي( سال ‐(درجة الحرارة  وهنا أعطي االقتراح أن) وهذا 

273ᵒc (ن الوصول إلیها م   .هي أقل درجة حرارة 

  

  

  

  

  

  


