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مقدمه 
امروزه براي بس��ياري از شاگردان، هم ارز مكانيكي گرما، موسوم به 
اصل ماير � ژول، صرفاً راهي براي تبديل كالري به ژول و برعكس است اما 
اين اصل، كه كار و گرما را � كه زماني مفاهيمي جدا از هم تلقي مي شدند 
� به هم مربوط مي كند بسيار فراتر از تبديل يكاست. شناخت سرشت گرما 
به مدت دو قرن پس از ساخت اولين دماسنج به دست گاليلئو گاليله هنوز 
مقدور نبود. دو دانشمند به نام هاي يوليوس رابرت ماير۲ و جيمز پرسكات 
ژول۳ مستقل از هم ارتباط بين گرما و كار را پيدا كردند كه اصل ماير � 

ژول نام گرفت.
به گمان ع��ده اي منبع گرما، حركت و به تصور ديگران، ش��اره اي 
پايسته، بي جرم و نامحسوس به نام كالريك بود. دانشمنداني چون جوزف 
بلك۴ و نيكالس سادي كارنو۵ چند مدل مختلف كالريك با ويژگي هاي 

متفاوت را پيشنهاد كردند )۱ و ۲(.
پيش از س��ال ۱۸۴۰ گمان مي كردند كه گرما و كار به اندازة سيب 
و پرتقال، با هم فرق دارند و ابعاد فيزيكي و يكاهاي آنها با هم متفاوت اند.

اصل ماير � ژول به قانون اول ترموديناميك انجاميد كه بيان پايستگي 
انرژي كل اس��ت و گرما و كار مكانيكي را به كمك تابع انرژي داخلي به 
هم مربوط مي سازد. در حالي كه كميت هاي گرما و كار وابسته به فرايندند. 
اما تغييرات انرژي داخلي مس��تقل از فرايند است. نقش اصل ماير � ژول 
بسيار فراتر از صرفاً عامل تبديل يكاست. در واقع دستاورد اساسي ماير و 
ژول، يعن��ي تركيب كردن گرما و كار، در فيزيك به اندازة ايده هاي جيمز 
كالرک ماكس��ول و آلبرت اينشتين در تركيب الكتريسيته و مغناطيس 

اهميت بنيادي دارد.
تنها با درک مبناي معلومات و فضاي فكري اين دانشمندان  است 
كه مي توان قدرت و زيبايي اصل ماير � ژول را مش��اهده كرد. ما ردپاي 
تكامل ۲۵۰ ساله اي را كه براي تشخيص يكسان بودن بُعد فيزيكي گرما 
و كار، يعني انرژي با آهنگ تبادل J، مورد نياز بوده است، دنبال مي كنيم. 
برعكس، اگر كسي بخواهد كار را با اين مفهوم آغاز كند كه گرما و كار به 
لحاظ ابعادي يكسان اند، قادر به درک ظرافت هاي گرما نخواهد شد. هدف 
ما مرور تحوالت تاريخي مربوط به دما و دماسنجي، داستان پرپيچ و خم 
گرما، اصل ماير� ژول و اهميت بنيادي آن و دش��واري هاي زبانِي موجوِد 

ناشي از تاريخ پيچ درپيچ است.

کلیدواژه ها: اصل مایر � ژول، قانون اول ترمودینامیک

دما و دماسنجي
ايزاک نيوتون پايه هاي مكانيك كالس��يك را در كتاب اصول 
خ��ود )۱۶۸۷( بني��اد نهاد اما فيزيك گرما فاق��د مجموعه اصول 
وحدت بخش مشابه بود و راهي براي برقراري ارتباط بين پديده هاي 

گرمايي با مفاهيم ديناميكي مكانيك وجود نداشت.
قرن ها از واژه هاي داغ و سرد براي توصيف حالت گرمايي )۳( 
اجسام استفاده مي شد اما معياري كّمي براي ميزان گرما در دست 
نبود. مقايسة حالت هاي گرمايي دو جسم تقريباً غيرممكن بود. واژة 
دما اولين بار در قرن ش��انزدهم ن��ه به مفهوم جديد آن،  بلكه به 
معناي واقعيت يا حالت وجودي مخلوط يا معتدل بود. اولين مورد 
استفاده آن براي توصيف ميزان گرما در اواسط قرن هفدهم بود)۴( 
كه با پيشرفت هاي دماسنجي هم زمان شد. براي توسعة دماسنجي 
بايد خاصيتي را در مواد پي��دا مي كردند كه به حالت گرمايي آن 
بستگي داشت. حتي در يونان باستان از انبساط گاز گرم شده در 
اس��باب بازي ها و وسايل مكانيكي استفاده مي كردند. گاليله اولين 
كسي بود كه اين اصل را در ساخت نوعي دماسنج به كار برد )۵ و۲(؛ 
دماسنجي كه هم به تغيير حالت گرمايي و هم فشار جّو حساس 
بود )در واقع يك فشار � دمانما بود(. اما چون نقطة مرجع نداشت، 

هيچ گونه اطالعات كّمي به دست نمي داد.
در اواي��ل ق��رن هجدهم، توانايي شيش��ه هاي مويين، امكان 
اس��تفاده از مايعات به جاي گازها را در دماسنج فراهم ساخت. با 
در اختيار داشتن نقاط مرجع، يعني نقطه هاي جوش و انجماد آب، 
مي شد يك مقياس دماسنجي درس��ت كرد. در آن زمان، متوجه 
شده بودند كه انبساط مايعات خطي نيست و در مواد مختلف فرق 
مي كند. بنابراين، هر دماسنجي منحصر به فرد بود اما مي شد آن 
را با دماس��نج هاي ديگر مقايسه كرد. قراردادن دماسنج در تماس 
با جس��م ديگر امكان اختصاص دادن يك عدد، يعني دما، را براي 
توصيف حالت گرمايي فراهم مي كرد. جالب توجه است كه يكاي 
دما، مانند يكاي ط��ول، جرم، زمان و بار الكتريكي، يكاي بنيادي 

ـ ژول:  اصل مایر
اساس قانون اول ترمودیناميک
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است؛ يعني، يكاي دما را نمي توان از يكاهاي ديگر به دست آورد. )۶(
اس��تفاده از دماسنج براي تعيين عددي كه حالت گرمايي را 
توصيف كند به يك اصل موضوع نياز داش��ت. رالف فاولر۶ در دهة 
۱۹۳۰ قان��ون صفرم ترموديناميك را تدوين و آرنولد زومرفلد۷ آن 
را نام گذاري كرد )۸(. جالب اس��ت كه ارنس��ت ماخ۸ جوهر آن را 
پيش بيني كرده بود: »اگر دو جسم A و B، به بيان متعارف، به اندازة 
جسم س��وم C گرم باشند يا احساس گرماي مشابهي را به وجود 
آورند، آن گاه جسم A به اندازة جسم B گرم خواهد بود. اين يك 
ضرورت منطقي است و نمي توانيم گونة ديگري بينديشيم.« )۵( 
منظور ماخ نه احساس ذهني بلكه اندازه گيري كّمي دما بود. آهن و 
چوب در دماي يكسان در وضعيت گرمايي مشابهي قرار دارند حتي 
اگر پيام حواس ما اين باشد كه آهن را هنگام لمس كردن، به دليل 
رسانايي گرمايي بيشتر آن ها سردتر احساس مي كنيم. قانون صفرم 
ايجاب مي كند كه اگر دو جسم A و B در تماس گرمايي باشند، 

دماهايشان يكسان مي شود؛ يعني در تعادل گرمايي هستند.

گرما 
در اوايل دهة ۱۶۲۰، بيكن۹ و گاليله )مستقل از يكديگر( اين 
فرضيه را مطرح كردند كه گرما پيامد حركت ميكروسكوپي ذرات 
نامرئي تش��كيل دهندة جسم گرم اس��ت )۹(. با وجود اين، امكان 
توصيف و ربط دادن اين حركت به هرگونه كميت ديناميك نيوتوني 
وجود نداشت. در اواسط قرن هجدهم، نظرية دومي مطرح شد كه 
براساس آن گرما نوعي ماده بود. حتي پس از اختراع دماسنج نيز 
تفسير دما همچنان مبهم بود. آيا دما و مقدار گرما يكسان بودند يا 
دو مفهوم فيزيكي جدا از هم؟ بلك اولين كسي بود كه با در نظر 
گرفتن دما به عنوان درجة گرماي يك جسم، يا يك شدت، بين اين 
دو تفاوت قائل شد )۱۰(. او پي برد كه جيوه يك مادة دماسنجي 
مناسب است و گرما را برحسب زمان گرم كردن با استفاده از يك 
منبع گرماي ثابت اندازه گرفت. اجسام در تعادل گرمايي بدون توجه 
به اندازه ش��ان دمای يكسان دارند. نكتة با اهميت آن بود كه بلك 
گرما را كميتی قابل اندازه گيری در نظر گرفت كه با توجه به ديدگاه 
مبتنی بر »گرما به عنوان حركت« ناممكن بود. او می دانس��ت كه 
زم��ان الزم براي جوش آوردن آب به جرم آن بس��تگی دارد و هر 
چه جرم بيشتر باشد، زمان گرم كردن بيشتر می شود و بايد گرمای 

بيشتری را تأمين كرد. 
بلك با تشخيص نياز به اندازه گيری های كمی گرما، كالری متر 
را به وجود آورد. او روش مخلوط كردن را تكميل كرد كه براساس 
آن دو مايع با جرم ها و دماهای متفاوت با هم مخلوط  مي ش��دند 
و س��رانجام به يك دمای مشترک می رس��يدند. بلك اين كار را با 
مايع��ات، با جرم ها و دماهای مختلف تكرار كرد. اين آزمايش ها به 
مفهوم ظرفيت گرمايی ويژه انجاميد كه مقدار گرمای الزم )متناسب 
با زمان گرم كردن( به ازای واحد جرم برای افزايش دمای يك جسم 

به اندازة يك درجه است. 
او با تكيه بر مهارت های تجربی و توانايی تحليل خود گرمای 
نهان ذوب و ميعان را كشف كرد )۱۲(. بلك اين آزمايش را دليل آن 
دانست كه گرما جوهری پايسته است؛ يعنی هنگام مخلوط كردن 
دو مايع مقدار گرمايی كه يكی از آن ها از دست می دهد، با مقدار 

گرمايی كه ديگری به دس��ت می آورد برابر است. در سال ۱۸۲۰، 
نيكالس ِكلِمنت۱۰، كالری را »گرمای الزم برای افزايش دمای آب 

از C° ۱۳/۵ به C° ۱۴/۵« تعريف كرد )۱۳(. 
موضوع پايستگی در اواخر قرن هجدهم سر زبان ها بود و آنتوان 
الووازيه۱۱ به ش��دت از آن حمايت می ك��رد و آن را مادة كالريك 
می دانس��ت. كالريك، به عنوان يك ماده، نامحس��وس، بی جرم و 
نامرئی بود و رابطة شناخته ش��ده ای با مكانيك كالسيك نداشت. 
كنت رامفورد )بنجامين تامپسون۱۲( با نشان دادن اينكه كار انجام 
شده در سوراخ كردن لولة توپ مقدار نامحدود گرما توليد می كند، 

نظرية گرما به عنوان حركت را احيا كرد )۱۴(. 
ديدگاه مزبور اين ايده را كه »گرما جوهری پايسته است« نابود 
كرد. او همچنين ثابت كرد كه كالريك الزاماً بی جرم است. شگفت 
اينكه رامفورد تأثير اندكی در توسعة فيزيك گرما داشت؛ زيرا هيچ 
قانون پايستگی جديدی را كه جايگزين كالريك شود پيش بينی 

نكرد )۱۵ و ۱۶(. 
از برخی جهات كالريك وقتی به بيشترين موفقيت دست يافت 

كه كارنو از آن برای تحليل كارايی موتور بخار استفاده كرد. 
به رغم كار رامفورد، كارنو تحليل خود را بر مبنای پايس��تگی 
كالريك در كار چرخة ماش��ين گرمايی خود گذاش��ت. كالريك از 
مخزن دما باال به مخزن دما پايين منتقل می شد و دوباره به مخزن 
دما باال برمی گشت اما با وجود اينكه هيچ كالريكي در چرخه تلف 
نمی ش��د، كار همچنان انجام می گرفت. كارنو در مقايسه با آبشار 
استدالل كرد كه كار انجام می شود اما آب از بين نمی رود. در آبشار، 
كار به اختالف ارتفاع بس��تگی دارد، در حالی كه در ماشين كارنو 
اين كميت تابع اختالف دماست )۱۸(. جالب توجه است كه يكای 
كالري��ك او، مبتنی بر اندازة دما )ي��ادآورِ آنتروپی( بود كه كامالً با 
كالريك بلك، كه دارای يكای ش��بيه كالری ام��روزی بود، تفاوت 
داش��ت. اگرچه كار كارنو رابطه ای بين گرما و كار مكانيكی مطرح 
می كرد اما چنين رابطه ای تا زمان فعاليت های مستقل ماير و ژول 

برقرار نشد. 

اصل مایر - ژول و معنای آن 
در س��ال ۱۸۴۰، سال اولين كش��فيات ماير، گرما به عنوان 
حركت مفهومی كامل نبود؛ زيرا به كميت های ديناميك نيوتونی 
مربوط نمی شد. كالريك نيز به عنوان يك ماده رضايت بخش نبود؛ 
زيرا رامفورد نشان داده بود كه پايسته نيست. اگرچه رامفورد توانست 
از كار مكانيكی گرما توليد كند و كارنو می توانست از گرما كار توليد 
كند )گرچه نه با كارايی ۱۰۰ درصد( هيچ كس نمی دانست كه گرما 

و كار جنبه های متفاوت يك موجود فيزيكی هستند. 
اما پيشنهاد ماير چه بود؟ او به عنوان پزشك در جاوه مشاهده 
كرد كه خونی كه در مناطق استوايی از سياهرگ كشيده می شود، 
از همان خون در آلمان بسيار روشن تر است. او كه با مطالب الووازيه 
دربارة احتراق آش��نا بود، اس��تدالل كرد كه احتراق غذا توان الزم 
برای كار ماهيچه ها و نيز گرمای بدن را تأمين می كند. در مناطق 
اس��توايی گرمايی كمتر از اروپای س��ردتر به محيط داده می شود 
تفاوت رنگ ناش��ی از محصوالت اكس��ايش كمتر در خون است. 
گرچه ماير آموزش فيزيك نديده بود، با استفاده از داده های موجود 

 کالریک از 
مخزن دمای 
باال به مخزن 
دمای پایین 

منتقل می شد 
و دوباره به 

مخزن دمای باال 
برمی گشت اما 
با وجود اینکه 
هیچ کالریکي 
در چرخه تلف 

نمی شد، کار 
همچنان انجام 

می گرفت

جیمز ژول
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به مقداری كمی برای آهنگ تبادل J رسيد كه گرما و كار را قابل 
مقايسه می ساخت. 

الس��لوتيال۱۳ با اس��تفاده از نمادن��گاری و اصطالحات جديد 
اس��تدالل ماير را توصيف می كن��د )۱۵(. فرض كنيد انرژی مورد 
 ،dT در اختالف دمای m نياز برای گرم كردن گاز رقيقی به جرم
هنگام گرم كردن در فش��ار ثابت برابر đQp و در حجم ثابت برابر 
đQv باش��د. اين انرژی های گرم كردن برحسب »يكای گرما« يا 
كاری نوشته شده اند. ماير می دانست كه đQp-đQv، با هم فرق 
دارند و اين اختالف را به كار انجام شده توسط گاز در حال انبساط 
طی گرم شدن در فشار - ثابت نسبت می داد. اين كار، برحسب ژول. 

برابر است با PdV كه P فشار و dV تغيير حجم است. 
 dQp-dQv= اخت��الف ان��رژی گرم كردن برابر اس��ت ب��ا
Jm)cp-cv( dT ك��ه J كالری را به ژول تبديل می كند. گرماهای 
ويژة cp و cv به ترتيب در فشار و حجم ثابت ۱g-cal°C-۱است. با 
استفاده از فرض ماير كه اختالف انرژی گرم كردن برابر است با كار 

فشار - ثابت، داريم:
Jm )cp-cv(dT=pdv                                          )۱(

اگر جرم گاز )m( با n مول متناظر باشد، آن گاه در فشار ثابت، 
pdv=nRdT، كه R ثابت گاز اس��ت. با اندكی عمليات جبری به 

نتيجة زير می رسيم: 

p v

nRJ
m(c c )

=
−

نتيج��ه ای كه ماير با اس��تفاده از داده ه��ای موجود اما ناقص 
گرمای ويژه به دست آورد، معادل J=3/58  Joules/cal بود )۱۹(. 
ژول ب��ه طور مس��تقل مق��دار J را در جري��ان آزمايش های 
گرماس��نجی متعددی تثبيت كرد. او در يكی از نقل ش��ده ترين 
آزمايش ه��ا از يك ميله ای اس��تفاده كرد ك��ه پره هايش در مايع 
می چرخيدند. ژول مقدار كاری را كه ميله انجام داده بود و افزايش 
دم��ای مايع ناش��ی از آن را اندازه گرفت. او همچنين با اس��تفاده 
از جريان ه��ای گالوان��ی و القايی به عنوان مناب��ع كار الكتريكی 
آزمايش هايی انجام داد. لُرد كلوين )ويليام تامسون(۱۴ مشوق پرشور 
آزمايش های ژول بود. برای اطالع از شرح مفصل آزمايش های ماير 
و ژول به مرجع ماخ مراجعه كنيد )۵(. بهترين مقداری كه ژول به 
دس��ت آورد و در سال ۱۸۵۰ منتشر كرد، Joules/cal ۱۶/۴ بود 
كه كامالً به مقدار جديد Joules/cal ۱۸/۴ نزديك اس��ت )۲۰(. 
موض��وع حق تق��دم نزاع تلخی را بين ماير و ژول ب��ه وجود آورد؛ 

كدورتی كه رنگ ملی گرايی به خود گرفت )۲۱(. 
معرف��ی مفه��وم ان��رژی داخل��ی U و نوش��تن قان��ون اول 
ترموديناميك به شكل جديد به رودولف كالوزيوس۱۵ واگذار شد 

 .)۲۲(
dU=đQ-đW                 )۳(

در اين رابطه، dU ديفرانسيل كامل تابع حالت انرژی داخلی و 
به معنی استقالل تغييرات U از مسير است. برعكس، نماد đ تغيير 
وابسته به مس��ير را نشان می دهد و đQ و đW وابستگی صريح 

به مس��ير ترموديناميكی دارند. با وجود اينكه Q و W تابع حالت 
ترموديناميكی دستگاه نيستند، اختالف đQ-đW يك ديفرانسيل 
كامل است. جالب اس��ت كه تركيب های نامحدود گرما و كار، در 

مسيرهای مختلف، می تواند به تغيير يكسانی در U بينجامد. 
ب��رای گاز كامل، dU=mcVdt و برای گرم كردن در فش��ار- 
ثاب��ت، đQ=mcpdt و đW=nRdt؛ بنابراين، معادله های )۳( و 
)۱( هم ارزند. اين نش��ان می دهد كه تأكيد ماير بر اينكه اختالف 
انرژی های گرم كردن در فش��ار- ثابت و حجم- ثابت برابر با كاری 
اس��ت كه گاز در فشار ثابت انجام می دهد، برای گاز كامل صحيح 
است )۲۳(. بعد از تشخيص اين نكته كه گرما و كار هر دو انتقال 
انرژی قابل توصيف با يكاهای يكسان هستند، ديگر نيازی به J نبود؛ 
يعنی، گرما و كار می توانستند هر دو يكای انرژی یکسانی داشته 
باشند. معادلة )۳( بيان می كند كه تغيير انرژی داخلی يك دستگاه 
برابر است با مقدار  انرژی جذب شده از گرم كردن منهای مقدار 
انرژی، كاری كه دس��تگاه انجام می دهد. اين يك قانون پايستگی 
اس��ت كه فرايندهای گرما و كار را به هم مربوط می سازد و وجود 

انرژی داخلی را ثابت می كند.

دشواری های مداوم زبان
چون ريشه های مفهوم گرما در نظرية اكنون منسوخ كالريك 
بود، بقايای اين ريش��ه ها همچنان پا برجاس��ت )۲۴( و معلمان و 
شاگردان فيزيك بايد از آن آگاه باشند. در اين مورد به خصوص، به 

اختصار پنج نكته وجود دارد.
۱. گرما و كار به معنای دقيق كلمه فرايندهای انتقال انرژی اند. 
بنابراين، به لحاظ ترموديناميكی، بهترين راه اين است كه گرما و 
كار را صفت تلقی كنيم. رابرت رومر۱۶ استدالل می كند كه »گرما 
اس��م نيس��ت« )۲۵(؛ در حالی كه به نظر جان جوئيت۱۷ در واقع 
گرما می تواند اسم باشد اما نام فرايند است نه نام چيزی كه منتقل 
می شود. نكتة اصلی اين است كه كاربرد گرما به عنوان اسم برای 
مش��خص كردن »گرمای موجود در يك جسم« صحيح نيست و 
يك راه اجتناب از خطا اس��تفاده از گرما يا به عنوان صفت )مثاًل 
»فرايند گرمايی«( يا به عنوان فعل )مثالً »آب گرم می شود«( است.
۲. اس��تفاده از گرمای موجود در يك جسم مناسب تر از كار 
موجود در يك جسم نيست. هر دوی اين گزاره ها بی معنی هستند. 
مارک زيمانسكی۱۸ اشاره می كند كه »گرما و كار روش های انتقال 
انرژی هستند و وقتی جريان پايان يابد، واژه های گرما و كار ديگر 
فايده يا معنايی ندارند... و وقتی انتقال تمام می شود فقط می توانيم 
دربارة انرژی داخلی دستگاه صحبت كنيم. نمی توان انرژی داخلی 

را به دو بخش، يكی انتقال گرما و ديگری كار تقسيم كرد.«)۲۴(
۳. در ي��ك فرايند اتالفی، مانند مورد جس��می كه روی ميز 
افقی می  لغزد و آن گاه متوقف می ش��ود. مردم اغلب كاهش انرژی 
مكانيكی را به صورت »تبديل به گرما« بيان مي كنند، اين توصيف 
رضايت بخش نيست، زيرا گرما را نمی توان ذخيره كرد. احتمال دارد 
با افزايش  دمای جسم و ميز يك فرايند گرمايی اتفاق بيفتد اما اين 
فرايند گذراست. پس از خاتمة فرايند، انرژی جنبشی اوليه به انرژی 

لِف می نویسد: 
»انتقال یک 
چیز حرکت آن 
از یک منطقة 
ذخیره سازی 
به منطقة 
دیگر را ایجاب 
می کند.... 
پس نتیجه 
می گیریم که 
چون نمی توان 
گرما را ذخیره 
کرد، اصطالح 
انتقال گرما 
متناقض است« 

رابرت مایر



ت و هشتم ، شمارة2،زمستان 91
دورة بیس

41

داخلی ذخيره شده در جسم، ميز و محيط اطراف شان تبديل شده 
است.

۴. اصط��الح انتقال گرما به هر حال گمراه كننده اس��ت. لِف 
می نويسد: »انتقال يك چيز حركت آن از يك منطقة ذخيره سازی 
به منطقة ديگر را ايجاب می كند.... پس نتيجه می گيريم كه چون 
نمی توان گرما را ذخيره كرد، اصطالح انتقال گرما متناقض است« 
)۲۷(. به رغم اين واقعيت، اصطالحاتی چون انتقال گرمايی و انتقال 
گرما متداول اند و احتماالً )و متأسفانه( در نوشته های علمی باقی 

خواهند ماند.
۵. باتوجه به مطالب باال، بهتر به اين گفتة والتر ت. گرندی۱۹ 
توج��ه كنيم كه »در قرن ۲۱ ام هنوز ع��ادت داريم از گرما طوری 
حرف بزنيم كه انگار »ماده ای« است كه جاری می شود و می توان 
آن را يك ش��اره در نظر گرف��ت؛ به لحاظ علمی هنوز از اصطالح 
»ظرفيت گرمايی« استفاده می كنيم كه به معنی مقداری از يك 
چيز است، اگرچه گولش را نمی  خوريم. ما به اين نقاط ضعف اشاره 
می كنيم تا تأكيد كرده باشيم كه ادراک بشری هنگام بحث دربارة 
مفهوم گرما تا حدی »مبهم« باقی مانده است و گاهی قادر به تثبيت 
دقيق آن نيست. باوجود اين، به لحاظ فنی مشكلی در پذيرش اين 
دو موضوع نداريم كه گرما يك ماده نيست بلكه فرايند تبادل انرژی 

بين دستگاه های ماكروسكوپی و محيط اطراف شان است.
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