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:االولىتجربة 
قیاس معامل التوصیل الحراري للمواد الصلبة

Calculation of Thermal Conductivity of Solid Materials

المقدمة:

المادة الصلبة مكونة من الكترونات حرة وأواصر ذریة في النظرة الحدیثة للموادتعتبر 
لذلك، فان انتقال الطاقة ووفقا .latticeترتیب دوري یدعى الشبیكة (النظام الشبكي) 

للشبیكة.الحراریة ینتج عن تأثیرین ھجرة االلكترونات الحرة والموجات االھتزازیة
تعرف الموصلیة الحراریة من قانون فورییر/ كما یلي:

ینتج عن ذلك ازدیاد فیض الحرارة بالتوصیل لطول معین مع زیادة الموصلیة الحراریة، 

وبصورة عامة فان الموصلیة كیة الفیزیائیة الخاصة بالتوصیل،مما یستدعي معرفة المیكانی

وھذا یة،غازمواد الوالتي بدورھا اكبر مما للةسائلمادة الاكبر مما للةصلبمادة الالحراریة لل

ناتج عن الفرق بین الفراغات الجزیئیة للمادة.

:التجربةمن ھدف ال

لبعض المواد الموصلة للحرارة.التجربة الى قیاس معامل التوصیل الحراريهتھدف ھذ
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:الثانیةالتجربة

في للحالة المستقرةبالتوصیل والحملةالحرارنتقالالدراسة عملیة:اسم التجربة

.البعدةثنائیصفیحة معدنیة

Steady State Conduction-Convection Heat Transfer in Two

Dimensional Metal Plate

:المقدمة

الحرارة في االجسام الموصلة تتتغیر درجافي العدید من التطبیقات الھندسیة ، 

في اجزاء مكائن االحتراق فعملیة انتقال الحرارة .باتجاه محورین او ثالثة محاور

، تعتبر من التطبیقاتالداخلي وعند المعالجة الحراریة لمختلف القطع المعدنیة وغیرھا

ذا  فان . فلھللجریان الحراري بالتوصیل في وسط متعدد المحاور الھندسیةمن االمثلة

الدراسة العملیة للحالة المستقرة للجریان الحراري في وسط متعدد المحاور امرا 

.زیز وتحقیق ما توصل لھ الباحثون من نتائج نظریةضروریا لتع

الھدف من التجربة:

عند تعرض على صفیحة نحاسیة ثنائیة البعدعملیاتوزیع درجات الحرارة ایجاد-1

مقارنتھا مع نظیراتھا وات مختلفة لدرجات الحرارة جوانبھا االربعة الى مستوی

.من المعادالت النظریة المتحصلة

النحاسیة خالل الصفیحة )isothermsرسم خطوط ثبوت درجة الحرارة (-2

.الثنائیة البعد لمستویات مختلفة لدرجات الحرارة
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:الثالثةالتجربة

انتقال الحرارة بالحمل القسري من سطح اسطوانة:اسم التجربة

Force-Free Convection Heat Transfer Apparatus

:الھدف من التجربة

اسطوانة حول ) في حالة جریان مائع Reرینولد () وعددUNایجاد العالقة بین عدد نسلت (-1
معدنیة 

.Co.2/mw(hمعامل انتقال الحرارة بالحمل (إیجاد-2
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:الرابعةتجربة 

اسم التجربة:

انتقال الحرارة بالحمل الحر من سطح اسطوانة

:الھدف من التجربة

ثم وعمودي دراسة انتقال الحرارة بالحمل الحر من سطح اسطوانة مسخنة الى الھواء بوضع افقي 

وإیجاد معامل أنتقال )Raلي ( ی) وعدد راNu( ایجاد العالقة التجریبیة لھذه الحالة بین عدد نسلت

)hالحرارة بالحمل(
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:التجربة الخامسة

اسم التجربة: 

الجریانومتعاكسمتوازي–المبادل الحراري مزدوج االنبوب

:الھدف من التجربة

حساب قیمة المعامل االجمالي النتقال الحرارة لمبادل حراري مزدوج االنبوب متوازي 
الجریان بین مائعین الھواء والماء.ومتعاكس 
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