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 مختبر اساسياث الثرموداينمكس

 الكورس الثاني المحاضرة االولي

 

 بالمخططاث الثرموديناميكيتعن بعض المصطلحاث العلميت الخاصت  مقذمت

جشٚئبد انجخبر،  ٚؼزف ظغػ انجخبر ثبَّ انعغػ انجشئٙ انًزٕنذػٍ :vapour pressure ضغظ البخار

ؤصِّز ،  ٔانذ٘ ُٚشأ ثظجت رحٕل انًبدح يٍ انحبنخ انظبئهخ انٗ انحبنخ انغبسٚخ ًُ ٔٚزافقُّ رزكٌٛش ػبٍل فٙ انعغِػ ان

ب ٚؤدّ٘ إنٗ رحزٚك جشٚئبد انًٕاد ٔفصهٓب ػٍ ثؼعٓب انجؼط يٍ خالل رجّخزْب،  ًّ ػهٗ ططحِ انًبدح ي

، يضم: أغزاف ٔػبء اال ٍٍ ؼٓب فٙ ٔطٍػ يؼٛ ًّ ، ٔٚزُبطت ظغػ ثخبر انًبء يغ ػذد خزجبر انشجبجٙ.ٔرج

، ٔٚطهق ػهٗ ظغػ انجخبر ػُذ انٕصٕل انٗ حبنخ جشٚئبد ثخبر انًبء فٙ انجٕ،ٔٚؼزجز احذ يقبٚٛض انزغٕثخ 

 .saturation vapour pressure بضغظ البخار المشبعاالشجبع 

 

 ، ٔرقبصُ انزغت نٕٓاءيٍ اانحجى نٕحذح كزهخ ثخبر انًبء ْٙ  :Absolute Humidityالرطوبت المطلقت

ّ٘ أٌ ْذا انًصطهح ٚؼجُز ػٍ كى غزاو يٍ ثخبر انًبء يٕجٕد فٙ يزز ،  انًززانًكؼت(/)انغزاو ٕحذادـث أ

 يكؼت يٍ انٕٓاء

 

ْٙ ػجبرح ػٍ انُّظجخ ثٍٛ كًٛخ ثخبر انًبء انًزٕاجذح فؼهٛبً فٙ  :  Relative Humidityالرطوبت النسبيت

انٕٓاء ٔانكًٛخ انقصٕٖ نجخبر انًبء انّزٙ يٍ انًًكٍ أٌ رزٕاجذ فٙ َفض ْذِ انكًٛخ يٍ انٕٓاء كًٛخ يؼُٛخ يٍ 

، ٔٚؼجُز ػُٓب ، ٔرؼزف اٚعب ثبنُظجخ ثٍٛ ظغػ انجخبر انٗ ظغػ انجخبر انًشجغ ػُذ درجخ حزارح يؼُٛخ

 .كُظجٍخ يئٕٚخ

 

 )انجبف+انزغت(كزهخ انٕٓاء انٗ كزهخ ثخبر انًبء  َظجخ ْٙ: Specific Humedityالرطوبت النوعيت

 (/ كٛهٕ غزاو نهٕٓاءٔرقبص ثٕحذاد )انغزاو نجخبر انًبء 

كزهخ انٕٓاء انجبف. ٚزى انزؼجٛز ػُٓب ثبنجزاو َظجخ انٗ ْٙ كزهخ ثخبر انًبء  :Mixing Ratioنسبت الخلظ 

، َٔظجخ انخهػ انؼبدٚخ َٔظجخ خهػ انزشجغ. فٙ طجز  Skew-Tنكم كٛهٕغزاو. ًٚكٍ رؼهى َظجزٙ خهػ يٍ 

ػُذ أ٘ يظزٕٖ يؼٍٛ ْٙ كًٛخ ثخبر انًبء فٙ انٕٓاء حٛش ٚؼجز  خهػطػ ، ركٌٕ َظجخ انيظجبر الطهكٙ يخ

 َقطخ انُذٖ خػ َظجخ انخهػ.ٔ خػ درجخ حزارح 

نًبء انزٙ ًٚكٍ أٌ انحذ األقصٗ نكًٛخ ثخبر ا رًضم ٙفٓ : Saturation Mixing Ratioنسبت خلظ التشبع

 ركٌٕ فٙ انٕٓاء ػُذ أ٘ يظزٕٖ يؼٍٛ ٔرٕجذ حٛش ٚؼجز خػ درجخ انحزارح خػ َظجخ انخهػ.
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 -ْٕٔ انشكم انغبس٘ نهًبء انظبئم-ثخبر انًبء  ْٙ درجخ انحزارح انالسيخ نجؼم : Dew Pointدرجت النذى

انذرجخ انزٙ ٚزُبقص فٛٓب ظغػ انجخبر ب ، ْٔٙ ٚزكبصف نٛأخذ انشكم انظبئم يزح أخزٖ فٙ غجقبد انجٕ انؼهٛ

 انًشجغ نٛزظبٖٔ يغ ظغػ انجخبر.

أ٘ ُٚجّزد انٕٓاء انحبيم نجخبر انًبء ػُذ ظغػ صبثذ، فٛزكبصف انجخبر، ٔػُذ درجخ إشجبع انٕٓاء ثجخبر انًبء 

ٌْ ٚخزط ثٓٛئزّ انظبئهخ ثبرجبِ األرض ٓٓٔحزٗ رصم نـ  زشكم فٙ انغالف انجٕ٘ أ ًُ إيب %، فؼهٗ انًبء ان

ٌْ ثُّزد انٕٓاء نذرجخ أخفط يٍ درجخ انُذٖ  .ثشكم قطزاد يطز، أٔ ظجبة، أٔ ُطحت، أٔ صقٛغ، فقػ إ

 

 

 Emagramمخطظ االيماكرام

ْٕ اداح نزطى يؼهٕيبد درجبد انحزارح ٔدرجخ انُذٖ انًقبطخ فٙ جٓبس انزادٕٚطَٕذ , ٔٚزًٛش انًخطػ  

 ٔطٕٓنخ اطزخذايّ ٔٚزكٌٕ يٍ خًض خطٕغ اطبطٛخ :  انضزيٕدُٚبيكٙ ثقهخ يُحزٛبرّ

( ٔيُٓب رطًذ خطٕغ درجبد انحزارح انؼًٕدٚخ ثفززاد   xرغٛزاد درجبد انحزارح ػهٗ انًحٕر ) -ٔ

 يزظبٔٚخ خطٛب.

 

ٔيٍ قٛى انعغػ رطًذ خطٕغ  P    0.286( يزًضهخ ثبنؼالقخyرغٛزاد انعغػ انجٕ٘ ػهٗ انًحٕر ) -ٕ

 رظبٔ٘ انعغػ افقٛب.

 

انًبئهخ يٍ انًٍٛٛ انٗ انٛظبريٍ َقطخ درجخ  (Dry adiabatic linesانخطٕغ االدٚجبرٛكٛخ انجبفخ ) -ٖ

انحزارح صفز طٛهٛش٘ ٔظغػ صفز يهٙ ثبرْٔٙ خطٕغ رظبٔ٘ درجبد انحزارح انجٓذٚخ  ٔطًٛذ ثبنجبفخ 

خ ػًهٛخ رًذد أ رقهص الَٓب رًضم انزغٛز انذ٘ ٚحذس فٙ درجخ انحزارح ػُٛخ ْٕائٛخ جبفخ )غٛز يشجؼخ (َزٛج

 ادٚجبرٛكٛخ,ْذِ انؼًهٛخ يًٓخ الٌ يؼظى انؼًهٛبد انزٙ رحذس فٙ غجقبد انجٕ انؼهٛب ْٙ ادٚجبرٛكٛخ رقزٚجب.

 

ْٙ خطٕغ يزقطؼخ يبئهخ ْٔٙ رًضم (saturation adiabatic lines)انخطٕغ االدٚجبرٛكٛخ انًشجؼخ  -ٗ

ٌ انقٛى انًٕجٕدح فٙ َٓبٚخ انخطٕغ رًضم درجخ حزارح خطٕغ رظبٔ٘ درجبد انحزارح انجٓذٚخ انًكبفئخ , ٔا

 انجصهخ انزغجخ انجٓذّٚ .

 خطٕغ َظجخ انخهػ انًشجؼخ انًُقطخ انزٙ رًضم كًٛخ ثخبر انًبء ثبنغزايبد نكم يٍ انٕٓاء انجبف .-٘

ٕٔٚجذ فٙ انجٓخ انًُٛٗ يٍ انًخطػ يقٛبص خطٙ رقزٚجب نالررفبػبد انقٛبطٛخ نهغالف انجٕ٘ ثٕحذاد 

 كٛهٕيززاد انجٓذّٚان

 

يٍ اْى اطزخذايبد انًخطػ ْٙ حظبة انًزغٛزاد االَٕائٛخ انغٛز يقبطخ يضم درجبد انحزارح انجٓذٚخ 

ٔانزغٕثخ انُظجٛخ ٔكًٛخثخبر انًبء ٔغٛزْب يٍ  قٛى انًزغٛزاد االَٕائٛخ االطبطٛخ انًقبطخ يضم )درجبد 

ذو فٙ رحذٚذ َٕػٛخ انغٕٛو ٔطًكٓب ٔانزُجؤ  ػٍ انحزارح ٔدرجخ انُذٖ ( ثٕاططخ انزادٕٚطَٕذ ٔكذنك ٚظزخ

 انٓطٕل ٔانؼٕاصف انزػذٚخ ٔغٛزْب  
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