
ھدف التجربة :

قانون بویل

Boyle’s Law

مقدمة

طور المادة الذي یقع أعلى من النقطة الحرجة لھا ھو ذلك الطور الذي یعرف بأنھ " 
الطور الغازي ". الغازات تعتبر المواد األكثر أستخداماً في التطبیقات الھندسیة مما یوجب 

) أثناء خضوعھا للعملیات و p, v, Tوجود عالقة تربط مابین خواصھا المقاسة (
أستنباط ھكذا عالقات یتطلب إجراء تجارب عملیة بھدف األجراءات الثرمودینامیة.

الحصول على قوانین تحكم تغیر ھذه الخواص مع بعضھا.

م واحد من أھم 1662یعتبر قانون بویل الذي قدمھ العالم اآلیرلندي روبرت بویل عام 
القوانین الرائدة في ھذا المجال والذي ینص على:

عكسیاً مع الضغط المسلط علیھ بثبوت درجة حرارتھ حجم كمیة محددة من غاز یتناسب
المطلقة.

بذلك یمكن التعبیر ریاضیاً عن ھذا التناسب بالشكل:

تحقیق قانون بویل:الغرض من التجربــة

:نظریة التجربة

یمثل الضغط الكلي الذي یسلطھ الغاز المحبوس ما یكافئ الضغط الجوي مضافاَ الیھ 
الضغط الناتج عن وزن عمود الزئبق في االنبوبة المفتوحة وھذا الضغط الكلي یحسب من 

المعادلة:

absp ضغط المطلق للھواء المحبوس في االنبوبة المغلقة.الیمثل

)1الحرارة (مختبر 

األولىالمرحلة 

الجامعة التكنولوجیة

قسم الھندسة المیكانیكیة

تجربة 
)1(
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atmp.یمثل الضغط الجوي السائد

gaugep. یمثل الضغط المقاس الذي یسلطھ الغاز المحبوس ضد عمود الزئبق

Z.یمثل فرق االرتفاع بین مستوى الزئبق في االنبوبتین

بینما یمكن اخذ القیم العددیة التالیة للثوابت :

مساحة مقطع منتظمة ، فان حجم الغاز المحبوس سوف یتناسب طردیاً مع طول عمود حیث ان لالنبوب
الھواء في االنبوبة المغلقة :

لو عوضنا ھذه القیمة في صیغة قانون بویل سیكون:

یناسب قراءات التجربة وھي عبارة عن ارتفاعات لمناسیب السوائل في االنبوبتین ولتحویل العالقة الى ما
القة:ستصبح الع

). من المعادلة یتضح لنا ان میل الخط oa–y = a xل (حیث تمثل ھذه المعادلة عالقة خط مستقیم لھا الشك
ممثلة على Zممثلة على محور السینات بینما تكون قیم L/1عندما تكون قیم C/ρgAالمستقیم ھو المقدار 

محور الصادات. 

الجھاز المستخدم

الجھاز المستخدم ھو مماثل لتركیبة جھاز بویل حیث یتالف من انبوبة زجاجیة مغلقة النھایة ومقلوبة بحیث 
نھایتھا المغلقة الى االعلى. ترتبط ھذه االنبوبة من اسفلھا بانبوبة مطاطیة مرنة تؤدي نھایتھا االخرى الى 

ى لالنبوبة الثانیة متصلة باالنبوبة المطاطیة بینما انبوبة زجاجیة ثانیة مفتوحة الطرفین. النھایة المفتوحة السفل
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نھایتھا العلیا تركت مفتوحة الى الجو. یسكب الزئبق داخل الجھاز من الطرف المفتوح للجو لیعمل عمود 
الزئبق في االنبوبتین كمكبس یحبس ورائھ كمیة من الھواء في االنبوبة المقلوبة وھذه تمثل النظام الحراري. 

اداء التجربة تم تثبیت االنبوبة المقلوبة الى حامل مقید بینما تركت االنبوبة مفتوحة الطرفین لتسھیل 
لتتحرك صعودا ونزوال بربطھا الى حامل متحرك لتغییر ارتفاع عمود الزئبق في االنبوبتین وبالتالي تغییر 

فرق المناسیب بینھما وھو ما یعني تغییر الضغط المسلط على الغاز المحبوس. 

الجھاز المستخدم في تجربة بویل



المحرار الغازي
Gas Thermometer

مقدمة

تعرف درجة الحرارة بانھا تمثل مؤشراً لمدى سخونة او برودة الجسم . ھذا التعریف 
یبدو غیر محدد كون االحساس بالبرودة او السخونة تعد مسألة نسبیة تختلف من شخص الى 
آخر مما یستدعي وجود أساس دقیق لتحدید القیمة العددیة لدرجة الحرارة كونھا واحدة من 

للقیاس . خواص المادة القابلة 

والذي یستند في مبدأ Thermometerاألداة التي تستخدم لتحقیق ذلك تسمى المحرار 
عملھ الى القانون الصفري لدینامیك الحرارة والذي ینص على:

أذا كان جسمان في حالة اتزان حراري مع جسم ثالث فانھما سیكونان في حالة اتزان مع 
.  بعضھما

فلو كان الجسم الثالث ھو المحرار فعند ذاك سیكون الجسمان لھما نفس قراءة درجة 
الحرارة. 

تستند طرق قیاس درجة الحرارة الى تغیر احدى خواص المادة بتغیر درجة حرارتھا ، 
مثالھا تغیر الحجم ، الضغط ، المقاومة الكھربائیة ..الخ. من ذلك یمكن ربط تغیر ھذه 

تغیر درجة الحرارة عبر دالة ریاضیة محددة مما یمكن من بناء تدریج یناظر الخاصیة مع 
التغیر بتلك الخاصیة مع تغیر معلوم بدرجة الحرارة.

الغرض من التجربة

لوساك وقیاس درجة الحرارة باستخدام ضغط الغاز.–تحقیق قانون غاي 

نظریة التجربة

م مالحظاتھ 1802عام Gay-Lussacك لوسا-قدم العالم والفیزیاوي الفرنسي غاي
حول تغیر خواص الغاز المثالي بصیغة قانون عرف بأسمھ وینص على :

لكتلة محددة من غاز مثالي فأن ضغط الغاز یتناسب طردیاً مع درجة الحرارة بثبوت 
حجمھ.

وبذلك یمكن التعبیر ریاضیا عن ھذا التناسب بالشكل :

)1الحرارة (مختبر 

األولىالمرحلة 

تجربة 
)2(



) / المرحلة األولى1مختبر الحرارة (

2

ھذه الصیغة تقدم امكانیة بناء محرار غازي یعمل تحت حجم ثابت بحیث یربط التغیر بالضغط لغاز بتـغیـر 
" المحرار درجـة حرارتھ واستنتاج تدریج مناسـب لقـیاس درجات الحـرارة بواسطتھ. ھذا ھـو مـا یـعـرف

لوساك على حالتین :-الغازي ذي الحجم الثابت ". بتطبیق قانون غاي

واالن لو كانت احدى ھاتین الحالتین تمثل الظروف القیاسیة بحیث :

درجة الحرارة المرجعیة (الصفریة) ، بذلك سیكون:oTحیث یمثل 

فتصبح المعادلة:بالرمز (1/273)لو عبرنا عن الثابت 

) وھذا یعني انھ عند حجم ثابت فان ضغط Co0ضغط الغاز عند درجة الحرارة المرجعیة (opحیث یمثل 
لوساك بین –بتطبیق قانون غاي مرة اخرى عن قیمتھ عند الدرجة المرجعیة. (1/273)الغاز سیتغیر بنسبة 

حالتین :

باعادة الترتیب والتبسیط تصبح المعادلة بالشكل:

)وحیث ان  = p)وان (1/273 = gZ):فعلیھ ستصبح
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المعادلة المستخدمة لقیاس معامل زیادة درجة الحرارة لھذا المحرار الغازي ذي الحجم الثابت.وھي تمثل 

الجھاز المستخدم

زجاجیة معزولة حراریا یتالف الجھاز المستخدم في التجربة من دورق زجاجي یتصل مباشرة بانبوبة
تحوي زئبق یحبس غازا في الدورق وقد ثبتت االنبوبة دون حركة. تربط انبوبة مطاطیة مرنة االنبوبة المثبتة 

مثبتة على حامل لھ قابلیة الحركة صعودا ونزوال مما یسمح بتغییر مفتوحة الطرفین بانبوبة زجاجیة اخرى 
رق في حوض من الماء مزود بمسخن كھربائي مسیطر علیھ مستوى الزئبق في االنبوبتین. تم غمر الدو

بواسطة ثرموستات للتحكم بدرجة حرارة الماء. یعمل الماء كوسط لتجانس درجة الحرارة حول الدورق 
والغاز المحبوس داخلھ ، كما وزود الحوض بخالط كھربائي لتدویر الماء للمساعدة في تجانس درجات 

الحرارة في الحوض.  

للمحرار الغازيمخطط 
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خطوات العمل

التاكد من وجدود ماء مقطر داخل الحوض الى ارتفاع بضعة سنتمترات من الحافة العلیا للحوض ومن ثم .1
تشغیل الخالط الكھربائي.

تأشیر موضع الزئبق في االنبوبة المثبتة لتحدید حجم الغاز المحبوس قبل بدء التجربة عندما یكون الماء .2
.في الشكل اعاله)x(الموضع رارة الغرفةبارد عند درجة ح

تجھیز المسخن بالطاقة الكھربائیة لبدء تسخین الماء في الحوض وبالتالي تسخین الغاز المحبوس في .3
الدورق المغمور في الماء.

بین كل قراءة وسابقتھا ومالحظة تغیر موضع مستوى Co4تثبیت الزیادة في درجة الحرارة للماء بمقدار .4
الزئبق في االنبوبة المثبتة بسبب تمدد الغاز المحبوس.

یحرك الحامل لالنبوبة المتحركة الى االعلى العادة موضع مستوى الزئبق في االنبوبة المثبتة الى .5
لفرق في مستوى الزئبق بین بھدف الحفاظ على حجم ثابت للغاز ومن ثم یقرأ ا)x(االشارة االبتدائیة

االنبوبتین. 
) لعدة قراءات بما یتناسب والفرق المتاح في درجات الحرارة مع المحیط. 5تكرر الخطوة ( .6



الحــــرارة النوعیــــة

Specific Heat

مقدمة

عند تسخین جسم أو تبریده فأن كمیة الحرارة الالزمة ألحداث فرق ثابت في درجة 
حرارة الجسم تتباین حسب نوع المادة المعرضة لألجراء. أن أختیار المادة المناسبة لتطبیق 
محدد یتضمن انتقاالً للحرارة یتطلب معرفة خاصیة معینة تمكن من مقارنة مقدرة المواد 

طاقة ، ھذه الخاصیة تدعى " الحرارة النوعیة " وتعرف بالتالي:المختلفة على خزن ال

كمیة الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة وحدة الكتلة من جسم درجة حراریة واحدة 
وتختلف قیمتھا بأختالف المادة ودرجة حرارتھا.

نفردة ، المواد الصلبة والسائلة تعد غیر قابلة لألنضغاط ولھذا فھي تمتلك حرارة نوعیة م
بینما یكون للغازات القابلة لألنضغاط قیمتین للحرارة النوعیة أعتماداً على نوعیة التسخین 

المطبق على المادة أن تم تحت ضغط ثابت أم حجم ثابت.   

قیاس الحرارة النوعیة لسبیكة معدنیة.:  الغرض من التجربة

نظریة التجربة

بوجود فرق بدرجات الحرارة بین الجسم ومحیطھ أو بین إالتنتقل حیث أن الحرارة ال
جسمین متجاورین أي:

یمثل السعة الحراریة للمادة:Sوقد وجد تجریبیاً أن ھذا الثابت 

وبذلك یمكن التعبیر عن مقدار الحرارة المنتقلة بالمعادلة:

)1الحرارة (مختبر 

األولىالمرحلة 

تجربة 
)3(
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ألتمام ھذا التكامل . Tكدالة لدرجة الحرارة Cیتطلب ھذا التكامل معرفة األرتباط الریاضي للحرارة النوعیة 
بحیث:1T–2Tلو أعتبرت الحرارة النوعیة انھا ستكون ثابتة للمدى 

بذلك یمكن معرفة قیمة الحرارة النوعیة للمادة من:

تعد فرضیة ثبوت قیمة الحرارة النوعیة خالل التغیر مقبوالً كون معظم المواد یكون مقدار التغیر 
بحرارتھا النوعیة صغیر مع مدى ملحوظ من درجات الحرارة.

یستخدم المسعر الحراري لقیاس الحرارة النوعیة للمواد الصلبة حیث یتم عزلھ حراریاً عن المحیط لتجنب 
الحراریة مما یمكن من تطبیق الموازنة الحراریة على محتویاتھ:الخسائر 

الحرارة المفقودة تمثل ھنا الطاقة الكھربائیة المجھزة الى المسخن الكھربائي والتي یتم تبدیدھا كحرارة 
داخل الماء الذي یعمل كوسط لتجانس توزیع درجات الحرارة داخل المسعر. من جانب آخر، تمثل الحرارة 
المكتسبة مقدار الزیادة في الطاقة الداخلیة للمسعر ومحتویاتھ والناتجة عن أمتصاص الحرارة المبددة داخل 

الماء كل حسب سعتھ الحراریة. بذلك ستكون الموازنة الحراریة:
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الجھاز المستخدم

یتكون الجھاز المستخدم في قیاس الحرارة النوعیة من الجزء األساس وھو الوعاء المعدني الـذي سـعتھ 
ویوضع الوعاء watt 1000لتر ویثبت في أحد جانبیھ وبشكل محكم المسخن الكھربائي وقدرتھ تساوي 37

ولستر(الفلین) . یوجد المعدني داخل صندوق خشبي مصمم لھذه الغایة معزول من الداخل بواسطة مادة الب
) یقوم بتحریك الماء لتوزیع درجات الحرارة بشكل متوازن ، كما ویوجد Mixerداخل الوعاء ایضا خالط ( 

في أعلى الصندوق فتحة صغیرة لوضع مجس لمحرار رقمي لقیاس درجة حرارة الماء الموضوع داخل 
دوق بسھولة ووضع السبیكة المراد الوعاء. مركب في أعلى الصندوق جزء متحرك لغرض فتح وغلق الصن

معرفة حرارتھا النوعیة أو لغرض تفریغ وأمالء الحوض بالماء المقطر لمنع حدوث التكلسات الداخلیة . 
یثبت على الجزء الخارجي من الصندوق الخشبي مفتاح كھربائي لتشغیل الجھاز ویوجد كذلك مقیاس للتیار 

في الجھاز.والفولتیة من أجل حساب القدرة المستھلكة 

مخطط بسیط للمسعر المستخدم

خطوات العمل 

لتر وتقاس درجة حرارة الماء قبل التسخین بواسطة          37یتم ملئ الوعاء بالماء المقطر بمقدار.1
المحرار الرقمي. 

یتم تجھیز التیار الكھربائي الى المسخن والخالط..2
توضع السبیكة المعدنیة داخل الماء مع استمرار عملیة التسخین وخلط الماء. .3
مع حساب الزمن المستغرق Co3لفترة زمنیة مكافئة لفارق في درجة حرارة الماء یساوي االنتظاریتم .4

بالثواني عن طریق ساعة توقیت.
األبتدائیة tللمرحلة السابقة ھي النھائیة tعملیة حساب الزمن المستغرق ألربع مرات ، مع أعتبار تكرر.5

Co3tΔللقراءة الالحقة وبحیث یكون الفرق ثابت بین ھذه القیم  



النسبة بین الحرارتین النوعیتین لغاز

Ratio of Specific Heats

مقدمة:

محدد فأن تحلیل ھذا األجراء یتطلب معرفة عند خضوع الغاز ألجراء ثرمودینامي
مقادیر الطاقة المتبادلة بین النظام الحراري الذي یحوي الغاز وبین محیط النظام. لتطبیق 
ھذا التحلیل فالبد من معرفة خواص الغاز الخاضع لألجراء لقیاس تلك الطاقة. من ھذه 

الخواص المھمة ھي نسبة الحرارتین النوعیتین للغاز.

یث أن الغاز یعد مادة قابلة لألنضغاط ، فأن عملیة التسخین یمكن لھا أن تتم بثبوت ح
الحجم بدون أنضغاط أو أن یرافق عملیة التسخین أنضغاط بثبوت الضغط. مما تقدم فأن 

على التوالي. النسبة بین pCو vCللغاز حرارة نوعیة لكل نوع من األجرائین المتقدمین 
) ، تعرف بالعالقة التالیة:γخاصیة بحد ذاتھا ویرمز لھا ( ھاتین الخاصیتین تعد 

یعرف األجراء األدیباتي األنعكاسي بأنھ األجراء الذي ال یرافقھ أنتقال للحرارة من والى 
النظام وبذلك:

لھذا یسمى ھذا األجراء " األجراء اآلیزنتروبي " أي األجراء ثابت األنتروبي. 

) من γیرتبط تغیر الخواص المقاسة للغاز في ھذا األجراء بنسبة الحرارتین النوعیتین (
خالل القانون:

. 2Oایجاد نسبة الحرارتین النوعیتین لغاز االوكسجین الغرض من التجربة:

)1الحرارة (مختبر 

األولىالمرحلة 

تجربة 
)4(
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التجربةنظریة 

التجربة تستند الى أحداث خفض أدیباتي لدرجة حرارة الغاز المستخدم في التجربة عن طریق تمدد مفاجئ 
للغاز المحبوس في خزان ثابت الحجم. یحصل التمدد عن طریق أخراج جزء من كتلة الغاز المحبوس تحت 

الغاز المتبقي في الخزان ویتبع ذلك الضغط في الخزان مما یؤدي الى تناقص كثافتھ وبالتالي أنخفاض ضغط
أنخفاض درجة حرارتھ. 

أن فرضیة كون أجراء التمدد ھذا أدیباتیاً یعود الى سرعة خروج الغاز من الخزان وھذا الیوفر وقتاً كافیاً 
ك للغاز المتبقي في الخزان لتبادل الحرارة مع المحیط أثناء الھبوط المفاجئ للضغط ودرجة الحرارة. مع تر

الخزان الذي اصبحت درجة حرارة محتویاتھ دون درجة المحیط لفترة كافیة فأن الحرارة ستنتقل من المحیط 
الى داخل الخزان عبر جدرانھ المصنوعة من مادة جیدة التوصیل الحراري متسببة في أرتفاع درجة حرارة 

ع كون الخزان صلب الجدران فان الغاز من جدید الى درجة حرارة المحیط وعندھا یتوقف انتقال الحرارة. م
التسخین سیتم بثبوت حجم الغاز. 

الجھاز المستخدم

Mildطـواني مـصنوع مـن الصلب اللین ( ـیتكـون الـجھاز المستخـدم في ھـذه التـجربـة من وعاء أس
Steel مثبت علیھ جھاز لقیاس الضغط  وصمام مناسب لتجھیز غاز االوكسجین من قنینة غاز االوكسجین (

المضغوط. ھناك صمام تصریف سریع وذلك لتصریف الغاز الى خارج الوعاء.
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مخطط الجھاز المستخدم في التجربة

خطوات العمل 

300الى داخـل الوعـاء األسطواني عن طریق صمام التجھیز ولضغط قیمتھ بحدود ضخ االوكسجینی.1
2kN/m.

ینتظر حتى یستقر الضغط داخل الوعاء ویكون ذلك دلیال على ان درجة الحرارة للغاز أصبحت مساویة .2
في ھذه الحالة .1pالى درجة حرارة المختبر ویسجل 

في 2pیفتح صمام التصریف السریع ولمدة قصیرة جدا ویغلق ( ضربة سریعة ) ثم یتم تسجیل الضغط .3
ھذه اللحظة مباشرة .

یتم األنتظار لفترة قصیرة حتى یستقر ضغط الغاز مرة أخرى ویكون ذلك دلیال على ان الغاز استعاد .4
.3Pدرجة حرارتھ األصلیة ( درجة حرارة المختبر) ویسجل 

لخطوات السابقة لقراءات مختلفة وذلك بتغییر قیمة الضغط األبتدائي . تكرر ا.5



الماكنة الحراریة المعكوسة

Reversed Heat Engine

مقدمة:

یقدم القانون الثاني لدینامیك الحرارة مفھوماً لتحدید األتجاه المحتمل حصولھ لألجراءات 
ویضع حدوداً على نوعیة أداء المنظومات الھندسیة. من صیغ ھذا القانون الثرمودینامیة

المھمة صیغة كالوسیوس التي تنص على:

الیمكن لجھاز یعمل في دورة كاملة أن ینقل الحرارة من جسم بارد الى جسم أسخن منھ 
تلقائیاً ولكن البد من بذل طاقة خارجیة.

تعتبر ھذه الصیغة خاصة بتحلیل عمل المكائن الحراریة المعكوسة المطبقة في دورات 
التدفئة والتبرید والتي تستھلك الشغل الخارجي لغرض تحقیق نقل الحرارة من الحیز الى 
محیطھ. أكثر انواع دورات التدفئة والتبرید المستخدمة عملیاً ھي دورة أنضغاط البخار 

ادناه والمكونة من األجزاء التالیة:المبینة في الشكل

:   المبخر-1

ھو الجزء األبرد في الدورة والذي یقع ضمن جانب الضغط األدنى للدورة حیث یتم فیھ 
أضافة الحرارة من المحیط الى وسیط التبرید لغرض تبخیره. 

:الضاغط-2

ھو الجزء الذي یتم فیھ ضخ بخار الوسیط البارد المسحوب من المبخر عند الضغط األدنى 
الى جانب الضغط األقصى في المكثف وذلك بأضافة الشغل الى الضاغط.

)1الحرارة (مختبر 

األولىالمرحلة 

تجربة 
)5(
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:المكثف-3

والذي یقع ضمن جانب الضغط األقصى للدورة حیث یتم فیھ طرح الحرارة من ھو الجزء األسخن في الدورة
وسیط التبرید الى المحیط لغرض تكثیفھ.

:صمام التمدد-4

ھو وحدة التحكم بتدفق وسیط التبرید في الدورة وھو الذي یحافظ على ضغطي الدورة األقصى واألدنى 
بأدامة فرق ضغط مناسب عبره.

من التجربــةغرضال

التعرف على اجزاء ماكنة حراریة معكوسة تعمل وفق دورة انضغاط البخار وتقییم ادائھا بالمعاییر 
القیاسیة.

نظریة التجربة

addQتعتمد فكرة التجربة على بذل شغل على وسیط التبرید في الضاغط واضافة حرارة لھ في المبخر 
القانون األول لدینامیك الحرارة یجب ان یكون مجموع الحرارة . بتطبیق rejQوطرح حرارة منھ في المكثف 

المضافة والشغل المبذول مساویا الى الحرارة المطروحة من وسط التبرید في المكثف.

اذا كان ھدف الدورة ھو أضافة الحرارة في المبخر فان التأثیر الناتج سیكون تبرید المحیط مما یجعل 
سة تسمى " الثالجة ". أما أذا كان الھدف من الدورة ھو طرح الحرارة من المكثف الماكنة الحراریة المعكو

فأن التأثیر الناتج سیكون تدفئة المحیط ممایجعل الماكنة تسمى " المضخة الحراریة ". یتم تقییم أداء الماكنة 
والذي یعرف Coefficient of Performanceالمعكوسة من خالل معیار قیاسي یسمى " معامل األداء " 

كالتالي:

مقیاس لألداء الحراري للماكنة یقارن الحرارة المنتقلة الى الشغل المبذول لنقلھا.

قیم ھذا المعامل تكون اكبر من الواحد دائماً ألن الحرارة المنتقلة ھي أكبر من الشغل المبذول في الضاغط. 
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الجھاز المستخدم

الشكل ادناه یظھر مخطط للجھاز المستخدم في التجربة حیث یستخدم وسیط تبرید في ھذا النظام ھو غاز 
) كمادة عمل لدورة انضغاط البخار المغلقة. أما الماء فھو یعمل كوسط ناقل للحرارة من و R-12الفریون (

اء. الى وسیط التبرید الذي یمر عبر ملف من انابیب متعددة مغمورة في الم

سینشأ تخلخل في الضغط في جانب المبخر مما یؤدي الى جھازبتجھیز الطاقة الكھربائیة الى ضاغط ال
انخفاض في درجة حرارة غلیان الوسیط الى مادون درجة حرارة المحیط (الماء في الحوض) وھذا سیؤدي 

التبرید الحاصل. من جانب آخر ، الى انتقال الحرارة من الماء الى الوسیط فتنخفض درجة حرارة الماء بسبب
فأن الشغل المصروف على االنضغاط سیجتمع مع حرارة المبخر المضافة لیرفع من الطاقة الداخلیة لوسیط 
التبرید و یؤدي الى رفع درجة حرارة بخار الوسیط في المكثف مافوق درجة حرارة المحیط (الماء في 

الوسیط الى الماء الذي یسخن نتیجة لذلك بینما یبدأ بخار الحوض االخر) وھذا یؤدي الى طرح الحرارة من 
الوسیط في التكثف داخل االنابیب متحوال الى سائل بارد ولكن بضغط مرتفع. یتم التخلص من الضغط 
المرتفع بامرار الوسیط عبر صمام التمدد الذي یسبب خنقھ وخفض ضغطھ قبل ان یعود الى المبخر ثم تكرر 

الدورة من جدید.

مخطط للجھاز المستخدم في التجربة
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خطوات العمل

أمالء الحوض المحیط بالمبخر والحوض المحیط بالمكثف بالماء المقطر وذلك لمنع تكلس األمالح على -1
لتر .4.8األنابیب الناقلة لغاز الفریون . سعة كل حوض ھي 

التأكد من أن جمیع التوصیالت الكھربائیة في مكانھا الصحیح.-2
بتشغیل الضاغط بتجھیزه بالطاقة الكھربائیة.البدء-3
األنتظار لفترة عشرة دقائق ثم تسجل أول قراءة.-4
یتم تكرار اخذ القراءات كل عشرة دقائق لحین استقرار درجات الحرارة ثم تسجل قیم الجدول بشكل -5

نھائي.
بعد أكمال العمل وأخذ القراءات یتم أطفاء الجھاز.-6



الجھاز المستخدم

القیمة الحراریة للوقود الغازي
Calorific Value of Gaseous Fuel

مقدمة

تعرف القیمة الحراریة لوقود ما بانھا كمیة الحرارة الناتجة من االحتراق الكامل لوحدة 
، الوقود. وتعطى القیمة الحراریة للوقود الصلب والسائل لكل كیلو غرامالكتلة او الحجم من 

اما الوقود الغازي فتعطى القیمة الحـراریة لـھ لكل متر مكعب تحت الظروف القیاسیة ، 
زئبق ودرجة حرارتھ عند )mm 760ویقصد بالظروف القیاسیة ان یكون ضغط الغاز (

الصفر المئوي.

لتي تحتوي الھیدروجین والتي یتكون نتیجة الحتراقھا بخار الماء لكل انواع الوقود ا
قیمتان حراریتان تبعا للطور النھائي للماء الناتج من االحتراق.

:)Higher Calorific Valueالقیمة الحراریة العلیا (
كمیة الحرارة التي نحصل علیھا عندما یكون الماء الموجود في نواتج االحتراق في 

الطور السائل.
:)Lower Calorific Valueالقیمة الحرایة الدنیا (

كمـیة الحـرارة التي نحصل عـلیھا عـندما یكون الـماء المـوجود في نـواتـج االحتراق 
في الطور الغازي ( بخار الماء). 

عادة في الحسابات الحراریة العملیة الن تستخدمویالحظ ان القیمة الحراریة الدنیا ھي التي 
الماء الناتج من االحتراق یخرج كبخار ماء غالبا.

ایجاد القیمة الحراریة لوقود غازي (غاز الطبخ).الغرض من التجربة:

نظریة التجربة

متصاص الحرارة الناتجة عن االحتراق حرق كمیة من الوقود معلوم كتلتھا او حجمھا وا
بواسطة كمیة من الماء المعلوم كتلتھا ودرجة حرارتھا االبتدائیة وبأستخدام مبدأ األتزان 

الحراري:

الحرارة المفقودة = الحرارة المكتسبة

حیث ان كمیة الحرارة الناتجة عن االحتراق ھي الحرارة المفقودة ، وكمیة الحرارة التي 
ماء او الماء والمسعر ھي الحرارة المكتسبة.یكتسبھا ال

سریان كل من نواتج االحتراق والماء خالل المسعر ، یحدث تبادل حراري بینھما حتى أثناء
الوصول لحالة االتزان الحراري ، اي الحالة التي تثبت عندھا درجات الحرارة.

)1الحرارة (مختبر 

األولىالمرحلة 

تجربة 
)6(
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الجھاز المستخدم

، وھو عبارة عن اناء ذي جدار مزدوج من النحاس Gas Calorimeterالجھاز المستخدم ھو مسعر الغاز 
علیھ من الخارج طبقة من النیكل اللماع لتقلیل االشعاع الحراري وبداخل ھذا الوعاء غرفة احتراق الوقود 
الغازي بواسطة محرق. ینساب ماء تحت ضغط ثابت داخل مجموعة من االنابیب بداخل الوعاء ، وتوجد 

ر لتسجیل درجة حرارة الماء الداخل والخارج ودرجة حرارة نواتج االحتراق ثالث محاریر مثبتھ على المسع
الخارجة.

المسعر المستخدم في التجربة

خطوات العمل

یضبط معدل سریان الماء خالل المسعر للحصول على فرق في درجة حرارة الماء یســـــــــاوي من -1
C015-10.

یضبط معدل سریان الوقود الغازي خالل المسعر بحیث تخرج نواتج االحتراق الغازیة من المسعر عند -2
درجة حرارة الغازات الداخلة ( درجة حرارة الغرفة) لكي نتاكد من ان الحرارة الناتجة من االحتراق 

انتقلت الى الماء بالكامل.
خالل فترة زمنیة معینة بواسطة وعاء مدرج.تجمع كمیة من الماء (بخار متكاثف) الخارج من المسعر-3
یقاس حجم الوقود الغازي المستھلك خالل نفس الفترة الزمنیة في الخطوة السابقة وذلك بأستخدام مقیاس -4

).Gas Meterالغاز (
.السابقتینتقاس كتلة الماء الناتج عن عملیة االحتراق خالل نفس الفترة الزمنیة في الخطوتین -5
ة الوقود الغازي وضغطھ.تسجل درجة حرار-6



ماكنة سترلنك الحراریة

Stirling Heat Engine

مقدمة

یقدم القانون الثاني لدینامیك الحرارة وصفا للجھاز القادر على تحویل الطاقة الحراریة 
المضافة للنظام الحراري الى طاقة شغل ویضع شروطا لنجاح ھذة العملیة من خالل مفھوم 

بالنك التي تنص على :- " الماكنة الحراریة" . من الصیغ المھمھ لھذا القانون صیغة كلفن

المستحیل ألي جھاز یعمل في دورة كاملة ان یستقبل حرارة من خزان حراري منفرد من 
وینتج مقدارا صافیا من الشغل

ھذه الصیغة خاصة بتحلیل عمل المكائن الحراریة المطبقة في دورات القدرة والتي 
عن تستغل الطاقة الحراریة المضافة الى مادة العمل في الدورة في انتاج شغل خارج مفید

طریق تبادل الحرارة مع خزانین حراریین منفصلین عند درجتي حرارة مختلفتین.

توصیف القانون الثاني للماكنة الحراریة

تعتبر دورة كارنو االنعكاسیة ذات اعلى كفاءة ممكنة لدورة تعمل بین درجتي حرارة 
نشاء دورات لھا كفاءة محددتین. لصعوبة تنفیذ ھذه الدورة في ایة ماكنة حقیقیة فقد تم ا

حراریة مكافئة لدورة كارنو ولكنھا تمتاز بامكانیة تحقیقھا فعلیاَ. تمثل دورة سترلنك احد ھذه 
الدورات القیاسیة حیث تضاف الحرارة الى مادة العمل عبر سطح ناقل للحرارة ، لذا فانھا 

تعتبر ماكنة احتراق خارجي.    

كتلندي روبرت سترلنك محرك یقوم بتحویل الطاقة م صمم العالم االس1816في العام 
الحراریة الى طاقة میكانیكیة، وتم استخدام ھذا المحرك في القطارات والسیارات قبل 
اكتشاف المحركات ذات االحتراق الداخلي. ویمتاز محرك ستیرلنك اضافة الى كفاءتھ 

ئن االحتراق الداخلي ولكن العالیة بأنعدام التلوث الذي یخرج غالبا مع غازات العادم لمكا
تكلفة تصنیعھ كانت باھظة.

)1الحرارة (مختبر 

األولىالمرحلة 

تجربة 
)7(
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یعتمد عمل ماكنة سترلنك على الدورة االنعكاسیة المسماة دورة سترلنك والتي تتضمن اربع اجراءات 
ثرمودینامیة ھي كالتالي:

تمدد بثبوت درجة الحرارة یتم خاللھ إضافة الحرارة عند درجة حرارة الدورة القصوى :2–1
HT 1و ینخفض فیھ الضغط منp 2الىp.

الى HTوتنخفض درجة الحرارة من قیمتھا القصوى 3pتبرید ثابت الحجم الى الضغط :3–2
.LTقیمتھا الدنیا 

بثبوت درجة الحرارة یتم خاللھ طرح الحـرارة عنـد درجة حـرارة الـدورة الدنـیا إنضغاط:4–3
LT 3و یرتفع الضغط منp 4الىp.

و ترتفع فیھ درجة الحرارة الى قیمتھا 1pتسـخین ثابـت الحـجم الى الضغط اإلبتدائي :1–4
من جدید .  HTالقصوى 

الخواصدورة سترلنك القیاسیة على مخططات 

الغرض من التجربة

التعرف على اجزاء ماكنة حراریة تعمل وفقاَ لدورة سترلنك للقدرة وتقییم ادائھا بالمعاییر القیاسیة.

نظریة التجربة

HTالى مادة العمل في الدورة عند درجة الحرارة القصوى addQتعتمد فكرة التجربة على اضافة حرارة 
. بتطبیق القانون االول لدینامیك الحرارة LTالى المحیط عند درجة الحرارة الدنیا rejQوطرح جزء منھا 

وجب ان یكون المجموع الجبري للحرارة المنتقلة الى الدورة مكافئاً لمقدار الشغل الناتج عنھا بحیث:
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Thermalیتم تقییم اداء الماكنة الحراریة من خالل معیار قیاسي یسمى " الكفاءة الحراریة " 
Efficiency:والذي یعرف كالتالي

مقیاس إلداء الماكنة الحراریة یحدد الجزء من الحرارة المضافة الذي تحول بنجاح الى شغل مفید.

ان تزید عن الواحد بسبب الحاجة الى طرح جزء من الحرارة بھدف خفض درجة ال یمكنقیم ھذا المعامل 
حرارة مادة العمل الى ادنى حد للحصول على اكبر شغل.

الجھاز المستخدم

للجھاز المستخدم في التجربة حیث یستخدم ھواء محبوس في اسطوانة كمادة یظھر مخططاالشكل ادناه 
عمل لدورة سترلنك . تجھز الطاقة الكھربائیة الى مسخن كھربائي مدمج ضمن غطاء االسطوانة حیث تتبدد 
اً ھذه الطاقة كحرارة الى الھواء المحبوس لرفع طاقتھ الداخلیة بما یمكنھ من دفع المكبس الى الخارج منتج

شغال ضد االحتكاك المسلط من الحبال المشدودة حول محیط عجلة االحتكاك الموجودة ضمن الحذافة. یرتبط 
وھناك مكبس Working pistonالمكبس الى عمود نقل الحركة المثبت بنھایتھ الحذافة وھو مكبس الشغل 
وھو المكبس الذي Regeneratorآخر مرتبط بالعمود وظیفتھ تحریك الھواء من والى مسترجع الطاقة 

. یتكون مسترجع الطاقة المستخدم من مشبك سلكي معدني یسمح بمرور Displacerیسمى مكبس االزاحة 
الھواء عبره ویعمل على خزن الطاقة المنقولة مع الھواء الساخن لیرجعھا الیھ بعد ذلك عند عودتھ كھواء بارد 

في االتجاه المعاكس. 

ستخدمة في التجربةمخطط لماكنة سترلنك الم
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أضیف منظومة مقاییس الى الجھاز تشتمل على مقیاس للتیار وآخر لفرق الجھد الكھربائي. كما تشتمل 
ھذه المنظومة على مقیاس رقمي لسرعة دوران الماكنة ومقیاس لقوة الشد في الحبال االحتكاكیة. 

خطوات العمل

التأكد من التوصیالت الكھربائیة للجھاز..1
الحبال حول محیط عجلة االحتكاك الموجودة ضمن الحذافة.شد.2
فتح الدائرة الكھربائیة لتجھیز مسخن ھواء االسطوانة بالطاقة الكھربائیة..3
االنتظار لفترة عشرة دقائق للسماح للھواء المحبوس في االسطوانة باكتساب طاقة داخلیة كافیة..4
تدویر الحذافة یدویاً لبدء الحركة..5
مقیاس السرعة االلكتروني والتحكم بقیمة التیار الكھربائي المجھز للمسخن للوصول الى سرعة مراقبة .6

الماكنة المرغوبة.
عند استقرار الدوران یتم البدء بأخذ القراءات..7
زیادة الشد في الحبال لزیادة حمل االحتكاك على الماكنة مما یؤدي الى ھبوط سرعة الماكنة..8
بائي لحین استعادة سرعة الماكنة االولى.زیادة تیار المسخن الكھر.9

) الربع مرات ومن ثم قطع التیار الكھربائي الیقاف الماكنة عن الدوران.9–7تكرار الخطوات (.10
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