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Part doi - Trasmission dël calor
An costa part as trato le tre manere che 'l calor a l'ha për propaghésse. Ëd coste as dan ij concét
generaj e quàich aplicassion. I parloma ëd condussion tèrmica, convession natural e convession
forsà e peui d'anrajament. Cost'ùltima part a coinvòlgg le radiassion eletro magnétiche, e sì i
andoma nen ant l'ancreus (Fòrse i na parleroma ant na session pì anans).
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TRASMISSION DËL CALOR AN GENERAL

I vëddroma che, an general, la termodinàmica as òcupa djë scambi 'd calor fra sistema, ma
a ten nen cont dla velocità che 'l calor a l'ha an costi passagi. Cost, anvece, a l'é na còsa che a peul
esse motobin amportanta da na mira pràtica.  An Termodinàmica i vëddroma méj ij prinsìpi 'd
partensa che a goerno la trasmission dël calor, mentre sì is arferima pì che tut a l'esperiensa.

L'esperiensa an dis che se ant un còrp a-i son diferense 'd temperatura, coste as anulo ant ël
temp. Sòn a càpita con un riscaodament dle part pì frèide e në sfreidament dle part pì càode. Donca
'l calor as ëspòsta, an manera natural, da na temperatura pì àuta vers na temperatura pì bassa, e sto
procéss a contìnua fin-a a cand as riva a l'echilìbri tèrmich, vis-a-dì cand ël còrp a l'ha l'istessa
temperatura daspërtut, e costa temperatura a l'é l'istessa dl'anviron andova 'l còrp a l'é fongà.

Com i l'oma già vist, ël calor a l'é na forma d'energìa, che i podoma misuré an Joule,  e  i
l'oma vist che a-i é na misura echivalenta an "calorìe". A ven còmod definì un pàira 'd grandësse
derivà. I ciamoma Q na genérica quantità 'd calor trasferìa ant na trasformassion, e i indicoma con

m
Qq   l'istessa quantità 'd calor arferìa a l'unità 'd massa.  I ciamoma peui "potensa tèrmica", che

indicoma con Q , ël calor trasferì ant l'unità 'd temp. Antlora ant n'interval ëd temp da t1 a t2 i

l'avroma che
2

1

t

t
tdQQ .

I  arpetoma che as considera positiv ël  calor che a passa da l'ambient al  sistema e negativ
col che 'l sistema a céd a l'ambient.

Modalità 'd trasmission dël calor
Ij mecanism che a pròvoco lë spostament dël calor a peulo esse argrupà an tre categorìe

prinsipàj. Coste a son:
La condussion -  che  a  l'é  un  trasferiment  d'energìa  che  as  pròvoca  për  l'interassion  dle
partìcole  che  ant  na  sostansa  a  l'han  energìa  pì  àuta,  an  sle  partìcole  a  energìa  pì  bassa.  La
condussion  as  nòta  tant  ant  ij  sòlid  coma  ant  ij  flùid  (lìquid  e  gas).  Për  ij  sòlid  a  son  le
vibrassion dle partìcole che as trasferisso da na partìcola a l'àutra, e a cost efét as gionta la part
dàita da j'eletron lìber (cand a-i son, com ant ij metaj), mentre ant ij flùid as trata dj'urt dle
partìcole pì leste contra cole con manch energìa cinética.

La convession - che a soa vira a peul esse natural  opura forsà, a l'é, an general, lë spostament
ëd na massa càoda, ant un flùid, socià a mecanism ëd condussion.  Ël cas ël pì anteressant a l'é
la trasmission ëd calor fra na surfàssa e na massa flùida a contat con la surfassa. As peul
ipotisé che da la surfassa al prim seul dël flùid a-i sia na trasmission për condussion, e che se 'l
flùid a fussa d'autut ferm, la condussion a sarìa l'ùnich mecanism ëd trasmission. I vëddroma
che 'l flùid as buta an moviment an manera natural fasend ësposté la massa càoda (ò frèida), e
aumentand parèj ël trasferiment. Ël flùid a peul esse forsà a score contra la surfassa, e sòn a
pròvoca un trasferiment pì gròss. Ant ël prim cas la convession a l'é natural, ant lë scond cas la
convession a l'é forsà.

L'anrajament - che a càpita travers onde eletro-magnétiche, che a son generà da variassion
dle configurassion dj'eletron ant le partìcole (àtom ò molécole) che a formo 'l còrp. L'energìa
trasportà an costa manera a ciama nen che a-i sia un mojen trasmissiv, com a càpita anvece për
la condussion e la convession, e parèj ël calor a peul trasmëttse 'dcò ant ël veuid (a l'é costa la
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manera che an riva 'l calor dël sol). Tuti ij còrp con temperatura pì àuta che 'l pont ëd zero
assolut (zero dla scala Kelvin) a emëtto na radiassion tèrmica, e sta radiassion a part da ògni
pont dël volum. Për còrp satì però, la radiassion che a part da pont diferent da coj dël seul ëd
surfassa a riva nen a seurte përchè a ven assurbìa da d'àutri pont dël còrp. A l'istéssa manera
qualonque còrp a cheuj la radiassion tèrmica che a riva, e për ij còrp satì costa radiassion a ven
assurbìa tuta ant ël seul ëd surfassa. Donca i l'oma che l'energìa tèrmica as trasforma an
radiassion, e costa radiassion, cand a ven assurbìa, as trasforma torna an calor. Se i suponoma
doi còrp che a anteragisso l'un con l'àutr con coste radiassion, i l'avroma che 'l pì càod a manda
pì energìa tèrmica (anlià a la temperatura) che nen col pì frèid. Ëdcò an sto cas, antlora, a-i é
da manca ëd na diferensa 'd temperatura për n'efetiv spostament ëd calor.

Ant ij capìtoj che a ven-o i vardroma pì ant l'ancreus costi mecanism, e ij diferent
paràmeter che a interven-o ant ij diferent cas, tnisend present che an vàire problema, motobin
sovens, la trasmission dël calor a càpita an tute tre le manere ant l'istéss temp.
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LA CONDUSSION DËL CALOR

Ël fàit che 'l calor as trasferìssa sota l'assion ëd na diferensa 'd temperatura, e le misure che
as peulo fé, a fan pensé che la quantità 'd calor che për ògni second a traversa l'unità 'd surfassa
normal a la diression dël fluss ëd calor a l'é proporsional al gradient ëd temperatura.

Condutibilità tèrmica
An termo pì precis i l'oma che la lèj fondamental dla propagassion ëd calor për condussion

a peul esse scrivùa: Ant un mojen omogeni e isòtropo, la quantità 'd calor  dQ  che a traversa
n'element ëd surfassa  dS  ant ël temp  dt  a l'é proporsional a la component normal a  dS  dël
gradient dla temperatura T, e a l'interval ëd temp  dt.

tdSd
nd
TdKtdSdnTgradKQd

andova n a  l'é  'l  versor  dla  normal  a dS e K a  l'é  un  coeficent,  ciamà  "coeficent ëd condutibilità
interna", che a dipend dal material andova 'l calor as propaga.

I consideroma ant un còrp le surfasse che a son a l'istéssa temperatura, ciamà "surfasse
isotèrme",  com an figura 1.

T1

T2

T3

T5

T4

Trassa dle surfasse isotèrme

grad T

dS
n

T1 > T2 > ... > T5

Figura 1 - Gradient ëd temperatura

Ël calor as propaga ant la diression normal a le surfasse isotèrme. I l'oma che 'l vetor grad

T , dàit da grad T n, a l'ha component
z
T,

y
T,

x
T e  a  l'é  normal  a  la  surfassa  isotèrma ant  ël

pont considerà. Sò mòdul
222

z
T

y
T

x
TTgrad , a dà la velocità 'd variassion dla

temperatura spostand ël pont d'osservassion arlongh la normal a le surfasse isotèrme.
Sòn a buta an evidensa ël "Postulà 'd Fourier " che a dis che la quantità 'd calor che a passa

da na surfassa dS a na surfassa davzin-a dS' a dipend mach da la diferensa 'd temperatura dle doe
surfasse e nen da lòn ch'a càpita an pont estern al volumet che ste doe surfasse a saro.

Se i vardoma 'l gradient coma na fonsion linear ant në spessor x ëd material,  I podoma
dì che fra doe surfasse S e S' a distansa x fra 'd lor, normaj a le surfasse isotèrme e session
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dl'istéss "tùbo 'd fluss" dël vetor grad T , ël calor Q che a passa fra l'un-a e l'àutra (che a intra da la
prima e a seurt da la sconda) ant ël temp , a l'é dàit da :

S
x
TT

KQ 12

andova T1 e T2 a son le temperature dle doe base dël cilìnder àut x. I arcordoma che 'l segn
"meno" a ìndica che 'l calor as ëspòsta da le temperature àute a cole basse.

Da costa espression i arcavoma l'unità 'd misura (e la definission) ëd la costant K. An efét i
podoma scrive che:

Csecm
kcal

Csecm
mkcal

TS
xQK

2
dì-a-vis

Donca K a  arpresenta,  për  un  dàit  material,  le  calorìe  che  a  traverso  ant  la  diression  dël
gradient ëd temperatura, na surfassa d'un meter quadrà cand ël gradient ëd temperatura a l'é d'un gré
për meter. Sò valor a dipend dal material particolar e dal sistema 'd misura dovrà.

I podoma arferìsse a la potensa tèrmica Q , che i l'oma vist ch'a l'é la quantità 'd calor al

second che a traversa na surfassa, e dì che nòstr coeficent a val
Csecm

kcal
TS
xQK  e 'ncora,

arcordand che la calorìa a peul esse esprimùa ant le unità mecàniche (Joule) e che donca la potensa
tèrmica, a soa vira, a peul esse indicà an Watt, i podoma 'dcò dì che l'unità 'd misura dla costant K a

l'é dàita da
Cm

Watt

Condutor e isolant
Ij diferent materiaj a l'han na condutibilità tèrmica che a peul cambié motobin da material a

material. A l'é anlià a la strutura a livél atòmich, molecolar ò cristalin, a la presensa d'eletron lìber e
via fòrt. An base a sòn as peulo avèj materiaj da bon condutor fin-a a isolant. I l'oma, pr'esempi che
l'argent, a temperatura dl'anviron, a l'ha un K  429 W/(m ºC), l'aram a l'ha K  401 W/(m ºC), ël fer
a cala a K  80,2 W/(m ºC), mentre i l'oma 'l véder a K  0,78 W/(m ºC), e i rivoma fin-a a avèj, për
la s-ciuma uretànica che K  0,026 W/(m ºC).

Sto paràmeter, però, a dipend ëdcò da la temperatura, an manera che, pr'esempi, l'aram a
temperatura ëd 100 ºK a l'ha K  482 W/(m ºC), mentre a 400 ºK a l'ha K  393 W/(m ºC).

Un dij pì bon condutor ëd calor a l'é 'l diamant (K  2300 W/(m ºC)), e sòn a rason ëd soa
strutura cristalin-a regolar, che a trasmet motobin le vibrassion.

Ël pì bon isolator për la condussion a l'é sens-àutr ël veuid, dal moment che a conten nen
partìcole che a peulo trasmëtte energìa cinética, e a l'ha K  0. Ma a venta ten-e present che la
condussion a l'é nen l'ùnica manera 'd trasmission dël calor e, pròpi ant ël veuid, as propaga
motobin bin ël calor për anrajament.

Ëdcò l'ària a dovrìa esse un bon isolator për la condussion, dal moment che a l'ha coeficent
K  0,026 W/(m ºC), e an efét j'intercapédine d'aria a ìsolo pitòst bin, ma ant l'ària, oltra che për
anrajament, ël calor as trasmëtt ëdcò për convession (parèj com an tuti ij flùid), com i vëddroma, e
donca la trasmission total a l'é motobin pì àuta 'd cola che a corispondrìa mach a la condussion.
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Ël vas Dewar
Na manera për fé n'isolament tèrmich motobin bon a l'é col ch'as deuvra ant ël vas Dewar,

che a l'é 'l prinsìpi 'd fonsionament dij sòlit tèrmos për ten-e 'l cafè càod. ël prinsìpi a l'é ilustrà an
figura 2.

parete a spécc (argentà)

veuid

Figura 2 - Vas Dewar

A l'é fàit da doe parete 'd véder argentà a spécc, e fra le doe as fà 'l veuid, an manera che a-i sia nen
condussion e convession. Le parete a spécc a arbato ij ragg dla radiassion tèrmica.

Ël ressipient d'un calorìmeter a podrìa esse fàit d'un vas parèj, butà drinta a un contenitor ëd sùgher,
che a fà 'ncora n'isolament an gionta.

Condussion stassionària (seul pian)
I suponoma che a-i sia un seul pian ëd material, tipo un mur, e che as trata 'd na surfassa

bastansa gròssa da podèj trascuré lòn ch'a càpita an sij bòrd. Sto seul, con surfasse paralele, a l'é
caraterisà da në spessor x e da un dàit coeficent K. Se fra le doe surfasse a-i é nen diferensa 'd
temperatura, ant ël seul a-i é gnun gradient e gnuna trasmission ëd calor.

Se le doe surfasse a ven-o portà e mantnùe a doe temperature diferente, as produv un
gradient ëd temperatura che a fà passé un fluss ëd calor. Se is arferima a l'unità 'd temp i podoma dì
che la potensa tèrmica che a intra ant la facia a temperatura pì àuta meno la potensa tèrmica che a
seurt da la facia a temperatura pì bassa a l'é ugual a la potensa tèrmica che a ven acumulà ant ël
material dël seul.

Për  un  temp transitòri  pì  ò  manch longh,  ël  seul  ëd  material  a  acùmula,  an  efét,  potensa
tèrmica e ij sò pont a càmbio soa temperatura an fonsion dla distansa da le doe face, vis-a-dì ch'i

l'oma
td

Qd
QQ seul

surtìaradaint

Passà sto transitòri, as ëstabiliss un regim stassionari, e 'l seul a acùmula pì nen potensa, an
manera che tuta cola ch'a intra a corispond a tuta cola ch'a seurt. Se le temperature T1 e T2 a son
mantnùe costante, antlora 'dcò la potensa dàita da la condussion che a traversa 'l seul a l'é costanta, e
a càpita ant la diression dël gradient ëd temperatura. Për un seul omogéni e isòtropo sta diression a
l'é cola normal a le surfasse.

I  aplicoma  'l  prinsìpi  'd  Fourier  për  la  condussion  che  a  dis  :
xd
TdSKQ , com i l'oma

vist, con S che a l'é la surfassa anteressà dal fluss ëd potensa Q .   An  regim  stassionari Q  a l'é
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costant ant ël temp e ant ògni posission x, e 'dcò K e S a son costant. A l'é 'dcò costant ël rapòrt
xd
Td

e donca la temperatuta a l'é na fonsion linear. Integrand l'equassion fra x  0 e x  l (spessor dël

seul) i otnoma che:
l

TT
SKQ 21

seul.cond .

I l'oma donca che la potensa tèrmica trasmëttùa për condussion d'un seul pian ëd material a
l'é proporsional a la surfassa S dël seul e a la diferensa 'd temperatura 21 TT   fra le doe face,
mentre a l'é proporsional inversa a lë spessor l dël seul midem. Ël coeficent ëd proporsionalità K a
dipend dal particolar material considerà. Figura 3 a mostra la situassion.

T1

T2

l S

dT

dx

sonda
temp. T1

isolant
material an

preuva

sonda
temp. T2

resistensa elétrica

Figura 3 - Condussion dël calor e misura dël relativ coeficent

La sconda part ëd la figura a mostra na manera 'd misuré 'l coeficent K për un material sòlid. Na
surfassa dël material a ven scaodà da na resistensa elétrica, e as peul savèj che potensa la resistensa a svilupa,
conossend la corent che a passa e la tension d'alimentassion.

Ij materiaj isolant antorna al material an preuva a fan an manera che tuta la potensa elétrica, che as
trasforma tuta an potensa tèrmica, a venta ch'a traversa 'l material an preuva da na facia a l'àutra. doe sonde
termométriche a misuro la temperatura dle doe face.

Cand le  temperature as  ëstabiliso la  condussion a  l'é  stassionària.  L'ipòtesi  a  l'é  che da l'isolant  a
passa nen calor (opura lòn ch'a passa a l'é conossù).

La potensa elétrica a l'é dàita da la tension moltiplicà për la corent, e parèj a ven esprimùa an Watt.
Costa unità a corispond ëdcò a la potensa tèrmica, com i l'oma vist prima. Se V a l'é la tension elétrica (an
Vòlt) e I a l'é la corent elétrica (an Ampere), i podoma scrive :

l
TTSKIV 21

e da costa espression i podoma arcavé 'l coeficent K ch'i sercavo.
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Resistensa tèrmica
Sovens a ven pì còmod considerè 'l ressìproch dla condutibilità tèrmica, che a esprim la

"resistività" che 'l material a opon al passagi dël calor:
K
1 .  Se  i  consideroma  un  seul  ëd

material con na dàita surfassa S e un dàit ëspessor L, i podoma definì na soa "resistensa tèrmica"
Rseul, coma dàita da:

S
LRseul

An costa manera la potensa térimica Q  (calor  che  a  passa  al  second)  a  l'é  dàita  da

l'espression :
seulR

TTQ 21 .

Për adéssd i parloma 'd resistensa a la condussion, ma i vëddroma peui che as parla ant jë
stéss termo 'd resistensa a la convession e a l'anrajament.

L'ùltima fòrmula scrita a arciama un paralelism con corent, tension e resistensa elétriche.
An coste nòte i l'oma 'ncora nen parlà d'eletricità, e donca is fidoma 'd coj concét generaj che pì ò
manch i l'oma studià tuti, e i disoma 'd savèj che la corent elétrica I a l'é dàita da la tension V
dividùa për la resistensa R.

Sensa sté a seché na corispondensa concetuàl fra grandësse, còsa che a l'é 'dcò possìbil, is
contentoma dël paralelism formal e lògich, che a peul esse portà pì anans. An efét, se i consideroma
che la quantità 'd calor cQ  a peul esse corispondenta a la quantità d'eletricità eQ  (cària elétrica), i
l'oma che la potensa tèrmica Q , che a l'é na quantità al second, a peul corisponde a la corent elétrica

che a l'é
t

QI e  e donca na quantità al second. La tension elétrica V  V1  V2, diferensa 'd

potensial fra ij doi pòlo, a corispond a la diferensa dle temperature 21 TTT . An tuti doi ij cas la
resistensa a l'é 'l fator, che a dipend dal còrp anteressà, e che a arpresenta 'l rapòrt fra la càusa e
l'efét.

Un  còrp  a  l'ha  na  dàita  "capacità tèrmica" Ct ,  che  a  arpresenta  la  quantità  'd  calor
anmagasinà a na dàita temperatura, arferìa a na temperatura d'arferiment, vis-a-dì che për aussé la
temperatura dël còrp ëd T a venta déje na quantità 'd calor Qt T  Ct , pròpi coma për aussé la
tension d'un condensator elétrich, che a l'àbia na capacità Ce ,  ëd na tension V a  venta  déje  na
cària elétrica Qe V  Ce . Ëdcò la lèj për carié e dëscarié ste capacità a l'é dl'istéss tipo, ma is
fërmoma  sì  con  ël  paralelism  formal,  përchè  as  trata  'd  còse  che  da  na  mira  fìsica  a  son  bin
diferente.

Resistense an série e an paralél
I comensoma a consideré un sistema coma col arpresentà an figura 4, andova 'l calor a

passa travers doe sostanse diferente a contat fra 'd lor, prima ant un-a e peui ant l'àutra. I suponoma
che sti doi materiaj as treuvo fra doi termòstato a temperature diferente T1 e T2.  I  continuoma  a
consideré, për adéss, che la temperatura dle face esterne a sia cola dij termòstato che as treuvo an
contat.
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ambient a
temperatura
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temperatura
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B
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Figura 4 - Serie 'd resistense tèrmiche

I l'oma ciamà ij doi materiaj A e B. Second lòn ch'i l'oma vist prima, sti doi materiaj a l'avran, ant
l'órdin, resistensa tèrmica RA e RB. Se i suponoma che 'l contat fra ij doi materiaj a sia përfét, la dëstribussion
dle temperature a sarà cola indicà an figura, andova as supon che 'l material A a l'àbia na resistensa pì cita 'd
cola dël material B (ma sòn a conta nen an nòstr rasonament).

Na vira  che 'l  sistema a l'é  an condission stassionarie,  tant  calor  al  second Q  a  intra  da la  prima
fàcia ëd A,  tant  a  venta  ch'a-i  na  seurta  da  la  sconda  facia  ëd B. An sla fàcia an tramés as ëstabiliss na
temperatura Tx  tala che:

B

2x

A

x1
R

TT
R

TT
Q

ma se i ciamoma Rtot  la resistensa total dla paréte dobia, a venta 'dcò ch'a sia
tot

21
R

TT
Q . Da coste

espression i podoma arcavé che Rtot RA RB.
Com a l'era fàcil anmaginé, la resistensa total a arzulta l'adission dle doe resistense, e la

temperatura Tx a l'é dàita da la proporsion:

B

2x

BA

21

A

x1
R

TT
RR
TT

R
TT

Se, com ant ël formalism elétrich, as pija T2 com arferiment a zero, antlora T1 a ìndica nòstr

T T1 T2 e i l'oma B
BA

1
x R

RR
T

T

Adéss i consideroma la figura 5, andova na part dël calor a passa ant ël material A e na part
ant ël material B, e për semplifiché i suponoma che a-i sia nen scambi ëd calor fra ij doi materiaj. I
soma sempe fra doi termòstato a temperature diferente T1 e T2.

ambient a
temperatura

T1

ambient a
temperatura

T2

A

B

isolador

isolador

Figura 5 - Paralél ëd resistense tèrmiche
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Prima i l'avìo che ant ij doi materiaj a l'era istéss ël calor che a passava al second, sì i l'oma
che 'l sàut ëd temperatura a l'é l'istéss për ij doi materiaj. Ognidun a l'avrà donca na soa quantità 'd
calor che a passa al second e 'd precis:

B

21
B

A

21
A R

TT
Q;

R
TT

Q

La quantità  'd  calor  che  a  passa  al  second,  an  tut,  a  sarà BAtot QQQ   e la resistensa

total echivalenta Rtot a deuv esse tala che:
tot

21
BA R

TT
QQ .

Se i sostituima an costa espression ij valor ëd BA QQ e  e i butoma T T1 T2 , i l'oma :

totBA R
T

R
T

R
T    e da sì

BA

BA
tot RR

RR
R

Resistensa 'd contat
I l'oma vist prima doe porsion ëd material che i l'oma suponù a contat përfét fra 'd lor.

Costa condission a peul esse verificà mach fra doe surfasse seulie përféte, che as toco an tuti ij pont
dla surfassa 'd contat. An pràtica le surfasse a son sempe un pòch rupìe, e donca mach quàich pont a
l'é vreman a contat, mentre j'àutri as treuvo pì ò manch distansià, con an mes ëd sòlit un flùid che
bin sovens a l'é l'ària. An costi spassi 'l calor a passa për la condussion dl'ària e për ij mecanism ëd
convession e d'anrajament.

Contut che le distanse a peusso esse motobin cite, sòn a pròvoca na resistensa an pì al
passagi dël calor, e tut a dipend da coma le surfasse a son arfinìe e sgnacà l'un-a 'ncontra a l'àutra.
A-i son sostanse, tipo l'euli 'd silicon, che a giuto a arduve sta resistensa përchè a son bon condutor
e a van a ampinì jë spassi lassà da le rùpie dla surfassa.

Difusività tèrmica
I consideroma adéss un paràmeter che as peul definì 'dcò ant un regim stassionari, ma che a

peul esse motobin amportant ant un regim transitòri. Un còrp sòlid che a trasmëtta calor da na
surfassa a n'àutra, com i l'oma già acenà, a l'ha 'dcò na dàita capacità tèrmica Ct che i definima, për
unità 'd massa, coma pt cC . As trata donca dël prodòt dla densità për ël calor spessìfich, e a l'é
n'indicassion dl'abilità a anmagasiné calor dël còrp. An regim stassionari sto prodòt a dà quant calor
a l'é anmagasinà për ògni gré e ògni kg. An regim transitòri a dà la quantità 'd calor che, për ògni
gré e ògni kg, a ven anmagasinà dal còrp e donca nen propagà.

As  definiss  "difusività "  d'un material, ël rapòrt fra 'l calor che a ven trasmëttù për
condussion e 'l calor anmagasinà. Vis-a-dì :

s
m

c
K 2

p
él'amisurad'unitàl'dont

Na gròssa difusività a veul dì na cita capacità d'anmagasiné calor e/o na condutibilità
gròssa.  Al  contrari,  na  cita  difusività  a  dis  che  'l  calor  a  ven  pì  anmagasinà  che  trasmëttù.  Sòn,
natural, a val an regim transitòri.
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Condussion stassionària (seul nen pian)
Lòn ch'i l'oma vist prima, i lo arpetoma, as arferìa a seul pian che a trasmëtto 'l calor (coma

pr'esempi na muraja). Un cas motobin anteressant, anvece, a l'é cand ël calor a l'é trasmëttù travers
na  surfassa  cilìndrica  (coma  cola  d'un  tubo).  I  stoma  sempe  ant  ël  cas  stassionari,  andova  le
temperature interna e esterna dël tubo a son definìe e costante, e i consideroma 'ncora nen ij
fenòmeno 'd convession e anrajament. I consideroma peui la trasmission coma unidiressional, vis-a-
dì che i consideroma un gradient costant ëd temperatura e la propagassion, ant ògni pont, normal a
la surfassa isotèrmica che a passa an col pont.

Surfassa cilìndrica
I comensoma a consideré un cilìnder, ant l'ipòtesi che as treuva con drinta na temperatura

costanta T1 e fòra na temperatura costanta T2, an manera che le doe surfasse interna e esterna as
peusso consideré a le temperature T1 e T1 (i vëddroma che sòn a l'é na semplificassion, ma an serv
për traté la condussion an manera separà da j'àutre forme 'd trasmission dël calor).

La figura 6 a mostra na session dë sto tubo, e, ant le nòstre ipòtesi, ël calor as propaga an
diression radial. I suponoma che 'l tubo a sia longh L.

dr

A2
Ar

A1

r2

r1T1

T2

r

Figura 6 - Trasmission travers na surfassa cilìndrica

Se, ant la paréte dël tubo, i consideroma un seul anfinitésim ëd ragg r e spessor dr, soa surfassa a
sarà Lr2A 2

r , e a sto seul i podoma apliché la lèj për le parete pian-e, mersì a sò spessor dr

anfinitésim. Se K a l'é soa condutibilità, la potensa tèrmica Q  che a passa a sarà dàita da
rd
TdAKQ r

Adéss a basta integré (për separassion dle variàbij) l'equassion fra r1 e r2 , tnisend present che ant ël
pont r1 la temperatura a l'é T1 e ant ël pont r2 la temperatura a l'é T2 e i l'oma:

1

2

21
T

T

r

r
r
r

ln

TT
KL2QTdKrd

A
Q 2

1

2

1

dì-a-vis

I podoma buté che
KL2

r
r

ln
R 1

2

cil , e donca i trovoma la sòlita espression
cil

21
R

TT
Q

andova Rcil a l'é la resistensa tèrmica dël cilinder.
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Surfassa sférica
A va bin, com arferiment, la stéssa figura 6 ëd prima, con l'avertensa che cola indicà a l'é

adéss la session equatorial dla sféra e che le surfasse adéss a son dàite da 2r4A .

Ël rasonament a l'é sempe l'istéss, e as riva sempe a l'equassion
2

1

2

1

T

T

r

r
TdKrd

A
Q .

Sostituend la neuva espression dle surfasse, costa equassion, integrà, a pòrta a :

12

21
21sfera rr

TT
Krr4Q

Se i butoma
Krr4

rr
R

21

12
sfera  i trovoma la sòlita espression

sfera

21
R

TT
Q  andova Rsfera a

l'é la resistensa tèrmica dla sfera.
Për adéss is fërmoma sì, e i diroma 'ncora quaicòs an sël sogét dòp ch'i l'avroma vardà 'dcò

j'àutre manere 'd propagassion. I vëddroma 'dcò la condussion an regim variàbil.
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Pàgina lassà veuida apòsta
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LA CONVESSION DËL CALOR

Mentre ant un sòlid l'energìa tèrmica a peul propaghésse mach për condussion, ant un flùid
a peul essie traspòrt ëd massa, e na dàita massa (pr'esempi càuda) dël fùid a peul spostésse
trasportand sò calor ant n'àutra part dël flùid midem. A-i é sempe l'assion fra partìcole davzin-e, e
donca a-i é sempe 'dcò un mecanism ëd condussion, che però ant un flùid a l'é 'd sòlit motobin cit.

An particolar  la  convession  a  l'é  'd  sòlit  ël  mecanism pì  amportant  ant  la  trasmission  dël
calor fra un sòlid e un flùid, ant ij doi sens. An sto cas i l'oma che 'l prim seul anfinitésim ëd flùid a
contat con ël sòlid a l'é ferm (vardé la mecànica dij flùid), e 'l trasferiment ëd calor an sto seul a
càpita për condussion. La condutività dël seul flùid a l'é cita, ma lë spessor a l'é anfinitésim.

Man man che is ëslontanoma da la surfassa, ij seuj ëd flùid a son sempe pì lìber ëd
bogésse, e sì as buto an evidensa doe manere diferente 'd realisé la convession tèrmica : Ël flùid a
peul  esse  lìber  ëd  bogésse  sota  l'assion  dël  calor  (l'ària  càoda,  pr'esempi,  as  espand e  a  dventa  pì
legera, e donca a tira a monté, arciamand da fianch d'ària pì frèida) e costa-sì a l'é ciamà la
"convession natural ", opura a-i é na corent flùida che a ven fàita score an sla surfassa, e 'l flùid
càod a ven portà via e sostituì con flùid frèid a na dàita velocità, e costa a l'é la "convession forsà ".
A l'é natural che le còse a van a l'istessa manera për na corent frèida che a sfrèida na surfassa càuda
e për na corent càoda che a scàoda na surfassa frèida.

Për modelé la quantità 'd calor che ògni second a passa da na surfassa a un flùid a contat (ò
al  contrari),  la  lèj  ch'as  deuvra  a  l'é  dël  tipo  ëd  cola  për  la  condussion  (lèj  ëd  Newton  për  la
condussion) :

]Watt[)TT(AHQ 1

andova Q  a  l'é,  al  sòlit,  la  potensa  tèrmica  ò  quantità  'd  calor  al  second, H a  l'é  un  coeficent  ëd
trasmission, A a l'é la surfassa sòlida che a céd ò a arsèiv calor, T1 a l'é la temperatura dla surfassa e
T  a l'é la temperatura dël flùid a na distansa da la surfassa tala che l'efét dla surfassa midema as
sent pì nen.

Diferent da prima, adéss ël coeficent H a dipend bin pòch dal tipo 'd flùid (ma pitòst da sò
stat ëd gas ò lìquid, da soa pression, viscosità e via fòrt) e a dipend da vàire àutri fator, dont ël pì
amportant a l'é se e coma 'l flùid a scor an sla surfassa.

Për dé d'órdin ëd grandëssa, i podoma dì che për un gas con convession lìbera e an
condission nen ecessionaj sto fator a peul varié fra 2 e 25 , për un lìquid con convession lìbera a
peul andé da 10 a 1000.  Se  peui  la  convession  a  l'é  forsà,  le  variassion  a  peulo  esse  motobin  pì
gròsse, e për un gas as peul avèj da 25 a 250, mentre për un lìquid as riva a valor che a stan fra 2500
e 100'000. Natural che costi a son valor indicativ.

Costa espression a dà 'l calor mandà fòra (ò arseivù) da na surfassa, ma a dis nen lòn ch'a
càpita ant ël flùid.

Condutibilità e resistensa 'd surfassa
I podoma ciamé H coma  "coeficent ëd condutibilità esterna" dla surfassa vers ël flùid,

arcordand però che as trata nen ëd na caraterìstica dla surfassa. An pì, i podoma aprossimé 'l concét
pensand che sto coeficent a comprènda la pàrt dovùa a l'anrajament ëd la surfassa (che peui però i
considereroma an manera separà).
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I soma ant j'istesse condission ëd prima, cand i l'avìo definì la resistensa tèrmica d'un
material. Sì i podoma definì na corispondenta "resistensa tèrmica 'd surfassa " (ò 'd convession a la
surfassa) Rconv.

An efét i podoma buté, ant l'espression ëd prima, che
AH

1Rconv , e nòstra espression a

dventa
conv

1
R

TT
Q .

Sta resistensa as oten, an vàire situassion, con misure sperimentaj. La distribussion ëd
temperatura ant ël flùid i vëddroma che a dipend da vàire còse, ma coma prima aprossimassion i
podoma pensé che a l'àbia n'andament esponensial da T1 a T .

Convession forsà
A conven comensé a vëdde la convension forsà, che a përmëtt ëd definì an manera pì fàcil

ëd paràmeter amportant, e peui studié la convession natural.
La trasmission ëd calor ant un flùid a càpita, com i l'oma dit, ansema a moviment ëd màssa

ant ël flùid, e sòn a fà pì complicà lë studi.
L'esperiensa an dis che la trasmission ëd calor për convession a dipend motobin da la

viscosità dinàmica  dël flùid, soa condutibilità K, soa densità , sò calor spessìfich cp e da la
velocità w dël flùid midem. A dipend peui da la geometrìa dle surfasse e dal fàit che 'l moviment a
sia laminar opura turbijos.

Sì i suponoma che un flùid a sia fàit score an 's na surfassa. Ël seul ëd flùid a contat con la
surfassa  a  l'avrà,  com  i  l'oma  vist,  velocità  zero.  A-i  é  nen  scoriment,  e  'l  calor  a  passa  për

condussion pura. I l'oma donca che
y
TKqq flùid.cond.conv , andova con .cond.conv qq  i l'oma

indicà 'l fluss për unità 'd surfassa e y a l'é lë spessor dël seul.
I l'oma vist che as peul modelé la trasmission ëd calor a la surfassa con

TTHq 1.conv , sempe arferendse a l'unità 'd surfassa, e da sì i podoma ugualié le doe
espression otnend:

K
m
W

TT
y
TK

H o
21

flùid

Ant la tratassion dë sto problema as serca d'avèj nùmer adimensionaj che a argrupo variàbij
dël problema, e sòn për semplifiché. Ël coeficent H a peul esse inclus ant un nùmer adimensional,

ciamà "nùmer ëd Nusselt " Nu, butand che
K

HNu .

An costa espression  a l'é na longhëssa, ciamà "longhëssa caraterìstica ", dont ël significà
a l'é col corispondent a la longhëssa che as treuva ant l'espression dël nùmer ëd Reynolds ch'i l'oma
vist parland dla mecànica dij flùid.

Për adéss i suponoma che as trata dlë spessor d'un seul fra doe surfasse a temperature T2 e
T1 (e donca con un T  T2  T1). Se 'l flùid fra le doe surfasse a l'é ferm, antlora la trasmission dël
calor a càpita mach për condussion pura, mentre che se 'l flùid a l'é an moviment, antlora la
trasmission dël calor a l'ha na bon-a component che a càpita për convession. I podoma supon-e ij
doi cas lìmit andova i l'oma mach condussion, opura mach convession.
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Ant ël prim cas i l'avroma che TKq flùid.cond  mentre ant lë scond cas i l'avroma che

THq .conv . Se i foma 'l rapòrt
K

H
T

K

TH
q
q

.cond

.conv  i otnoma 'l nùmer ëd Nusselt.

Seul lìmit ëd velocità
Is arferima a figura 7, andova i suponoma che a-i sia na piastra pian-a, dont an anteressa la

fàcia da dzora, anvestì da na corent flùida paralela a la fàcia midema, con velocità costanta w  (i
indicoma parèj la velocità dël fluss, che as manten costanta oltra a na dàita distansa v da la
surfassa).

fluss

y

x

seul turbijos
seul ëd transission

seul laminar
w

w
w

spëssor dël seul lìmit v

seul lìmit
laminar

transission seul lìmit
turbijos

xcr

Figura 7 - Fluss an 's na piàstra pian-a

I pijoma l'ass x paralel a la velocità dël fluss w  a parte dal bòrd "d'atach" dla piastra e con la
coordinà y i misuroma le distanse da la surfassa dla piastra.

Se i consideroma nòstr fluss për seuj paraléj, i l'avroma che 'l seul a contat con la surfassa a
l'ha velocità zero, e costa velocità a chërs con la distansa y fin-a a dventé squasi w  a la distansa v,
che a corispond al pont andova la velocità a l'é 0,99 w . Costa posission a l'é d'autut convensional.
Ël seul comprèis fra la piastra e costa distansa a ven ciamà "seul lìmit ëd velocità ". An sto seul as
arsento j'efét dla viscosità, che a pròvoca le variassion ëd velocità con la distansa da la surfassa. Fra
doi seuj davzin a-i é donca në sfòrs ëd taj   (fòrsa për unità 'd surfassa) esercità dal seul pì lést su

col pì tard. Sto sfòrs a dipend da la viscosità dinàmica  second la relassion
2m

N\
y
w

Costa relassion a ciamrìa 'd conosse la distribussion ëd velocità con la y. As semplìfico le

còse considerand l'espression sperimental
2

2

f
m

N\
2
w

C  andova Cf a  l'é  'l  "coeficent

d'atrito" che a ven determinà da na mira sperimental. Dàita la surfassa A, la fòrsa d'atrito (ò ëd

rabastament) FT  a l'é dàita da N
2
w

ACF
2

fT .
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Nùmer ëd Reynolds
I l'oma già vist sto nùmer ant la session dla mecànica dij flùid. Sì i lo arpijoma, dal

moment  che  a  l'ha  un  but  amportant.  Sto  nùmer  a  peul  esse  considerà  coma  'l  rapòrt  fra  le  fòrse
d'inersia e le fòrse d'atrito (ò viscose).

Për ël tipo 'd fluss ch'an anteréssa ambelessì (fluss estern a la surfassa), ël Nùmer ëd
Reynolds Re  a peul esse dàit dà:

ww
Re

andova w   a l'é la velocità dël flùid distant da la surfassa,  a l'é la viscosità cinemàtica, dàita da
la viscosità dinàmica  dividua për la densità .

Peui i l'oma che  a l'é na longhëssa caraterìstica dël sistema, ëd sòlit la longhëssa dël còrp
anteressà  ant  la  diression  dël  moviment,  ò  na  longhëssa  echivalenta,  che  a  fà  part  dij  dàit  ëd
partensa. Na vira stabilìa la longhëssa da pijé, ij dàit misurà as arferiran a cola sernìa.

Se, pr'esempi, i tratoma ëd na surfassa pian-a retangolar anvestìa da na corent paralela a un
dij lat, col lat a l'é significativ da consideré ant l'espression ëd  Re, e nen l'àutr, përchè as treuva che
lòn che Re a arpresenta a càmbia con sto lat e nen con l'àutr.

Se 'l nùmer Re a l'é cit, a veul dì che le fòrse d'atrito a son gròsse e a consento nen variassin
léste dël moviment. An sto cas ël moviment a l'é laminar.

Se 'l nùmer Re a l'é gròss, le fòrse d'inersia a sùpero motobin cole d'atrito, e 'l moviment a
dventa turbijos.

Ël passagi da un regim a l'àutr a càpita antorna a nùmer ëd Reynolds Re = 5  105.

Seul lìmit ëd temperatura
I consideroma na situassion coma cola 'd figura 7, ma i vardoma adéss com a càmbia la

temperatura con la distansa da la surfassa 'd la piastra considerà. Ëdcò ambelessì i podoma parlé
d'un seul lìmit për la temperatura.

Se la surfassa a l'é a temperatura Ts e la corent dël flùid a l'é a temperatura T , i definìma
coma seul lìmit dla temperatura, col seul limità dai pont andova la temperatura a val  0,99 (T Ts

I  notoma  che  sto  seul  lìmit,  a  parte  dal  bòrd  dla  piasta,  a  aumenta  sò  spëssor  ant  la
diression dël moviment, përchè ij turbij a pòrto 'l calor sempe pì an là.

I arcordoma sì che as definiss na viscosità cinemàtica dël flùid .  Costa  viscosità  a

arpresenta la difusività dla quantità 'd moviment. N'àuta viscosità a propaga 'l moviment pì
ampréssa ai seuj davzin dël flùid.

A sta mira as definiss n'àutr nùmer adimensional për ij diferent flùid, che a l'é ciamà
"nùmer ëd Prandtl " Pr, dait dal rapòrt fra la viscosità cinemàtica e la difusività dël calor che i
l'oma definì a sò temp.

K
c

c
K

Pr p

p

Ij valor dë sto nùmer a son trovà an manera sperimental, e a son motobin cit, pr'esempi, për
ij metaj fondù (andova 'l calor as propaga motobin pì ampréssa dël moviment), a son gròss për



Calor e Termodinàmica – Part 2 – Trasmission dël calor

41

sostanse oleose, (andova 'l moviment as propaga motobin pì ampressa dël calor), mentre për ij gas a
son antorna a l'unità (calor e moviment as propago a-peu-pré a l'istessa velocità).

Fluss an 's na lastra pian-a
Is limitoma a consideré sto cas, andova i valutoma la potensa tèrmica scambià e la fòrsa 'd

rabastament generà dal flùid an sla piastra.
I arcordoma che i l'oma definì un Numer ëd Nusselt,  coma rapòrt  fra la potensa tèrmica

scambià për convession e la potensa scambià për condussion. Sensa fé tuti ij passagi, ël numer ëd

Nusselt medi su tuta la piastra a arzulta esse
K

LHNu , andova L a l'é la longhëssa dla piastra ant la

diression dël fluss. Ël nùmer ëd Nusselt local ant un pont a dipend da la distansa 'd col pont dal bòrd
d'atach. Sto nùmer a peul esse esprimù dovrand ij nùmer ëd Reynolds e 'd Prandtl, tant da na mira
teòrica che da na mira sprimental, e as oten che:

n
m
L PrReC

K
LHNu

andova ij coeficent C, m, n a son costant determinà da na mira sperimental.
I consideroma 'l seul lìmit tèrmich, e se Ts a l'é la temperatura dla surfassa dla piastra, e T

a l'é la temperatura dla corent lìbera, ant ël seul la temperatura, an corispondensa d'ògni pont, a và
da Ts  a T , e sòn a fà cambié la proprietà dël flùid. As consìdero antlora le proprietà a la
temperatura média aritmética dle doe, e costa a ven ciamà temperatura 'd film Tf.  Donca i l'avroma

che
2

TT
T s

f  e as considera che le proprietà dël flùid a sio costante.

Tant ël coeficent d'atrito Cf coma col dë scambi tèrmich H a càmbio con la distansa x dal
bòrd d'atach, e ant ij càlcoj as deuvro ij coeficent medi, che a son definì coma:

xdH
L

H;xdC
L

C
L

x
L

x,ff
00

11

andova Cf, x  e Hx a son ij coeficent locaj.
Na vira che a sio conossù ij coeficent d'atrito Cf  e dë scambi tèrmich H, as peul trové, con

j'equassion ch'i l'oma vist, la potensa Q  scanbià e la fòrsa 'd rabastament FT .
A sta  mira  a  dventa  amportant  ël  regim dël  fluss.  A venta  'dcò  consideré  che  'd  sòlit  sto

regim a peul esse laminar davzin al bòrd d'atach, peui avéj na zòna 'd transission e donca dventé
turbijos.

Regim laminar
An sto cas as treuvo, da na mira sperimental, doe relassion empìriche che a dàn ël coeficent

Cf, x  e 'l nùmer ëd Nusselt Nux locaj, an fonsion dla distansa x dal bòrd d'atàch, che a son:

3
x

x
x

x
x,f PrRe332,0

K
xH

Nu;
Re
664,0C

andova xw
Rex  a l'é 'l nùmer ëd Reynolds a la distansa x dal bòrd d'atach. La relassion a val

për un Numer ëd Prandtl 6,0Pr .
Për ij valor médi su tuta la surfassa longa L as treuvo le espression:
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3
L

L
f PrRe664,0

K
LHNu;

Re
328,1C

A venta noté che coste relassion a valo mach se 'l fluss a l'é laminar su tuta la surfassa. I
l'oma vist che a na dàita distansa dal bòrd d'atach, che i ciamoma distansa crìtica xcr, ël fluss a tira a
dventé turbijos. Se la longhëssa L a sùpera sta distansa, antlora le relassion ëd prima a valo mach
fin-a a xcr. Sta distansa as peul arcavé da l'espression dël Nùmer ëd Reynolds crìtich

cr5
cr

xw
105Re

Regim turbijos
Rispét a prima a càmbio ij coeficent numérich ant le espression empìriche, e j'esponent dij

nùmer Re e Pr.
Sensa andé ant ij particolar i disoma sùbit che j'espression dij valor medi an sla surfassa

completa, se 'l flùss a l'é tut turbijos, a son:

35 4
L5

L
f PrRe037,0

K
LHNu;

Re
074,0C

A venta noté che sòn a val ant un dàit camp ëd Re e Pr. An particolar se 60Pr6,0  e se
7

L
5 10Re105

Regim mes-cc
Cand an sla surfassa as formo le doe region, un-a a regim laminar e l'àutra a regim turbijos,

e  se  nì  l'un-a  nì  l'àutra  a  pel  esse  trascurà,  antlora  a  venta  consideré  le  doe  region  separà,  e  'dcò
ambelessì,  a  la  fin,  as  treuvo 'd  valor  medi  che  a  peulo  esse  dovrà  an  sla  surfassa  completa.  Sì  i
stoma nen a andé pì ant l'ancreus, sempe për nen seurte da nòstr but.

Convession natural
Ël calor che na surfassa a trasmëtt a un flùid a contat, ò al contrari, a pròvoca na variassion

ëd temperatura dël flùid, e donca na soa variassion ëd volum, che a corispond a na variassion ëd
densità. La pàrt con la densità pì àuta a tira a calé, mentre cola con densità pì bassa a tira a monté,
se a-i  é un camp gravitassional (com a-i  é sempe, pr'esempi,  an sla Tèra).  La fòrsa che a pròvoca
sòn a l'é, natural, la possà d'Archimede (ch'i l'oma vist ant la session dij flùid).

A sta fòrsa che a tira a fé sircolé l'ària, dal moment che se l'ària càoda a monta, a sò pòst a
ven arciamà d'aria frèidada sota e da fianch, che as ëscàoda a soa vira, as opon-o le fòrse d'atrìto
intern dël flùid, che a dipendo da soa viscosità. As forma donca na corent pì ò manch lesta, che a
traspòrta calor për convession. Se a-i fussa nen la gravità, a-i sarìa nen la possà d'Archimede e 'l
calor as trasmëttrìa mach për condussion, an manera motobin pì cita.

A l'é natural che pì a l'é gròssa la diferensa fra le densità e pì a l'é àuta la possa
d'Archimede. A sta mira a venta antlora consideré la variassion ëd densità con la variassion ëd
temperatura T. Sòn a l'é indicà dal coeficent ëd dilatassion cùbica dël flùid.

tcos.pressT
1
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e an prima aprossimassion i podoma scrive T
T

1

tcos.press
chedoncae  con

T esprimù an gré Kelvin. As dimostra, e i lo vëddroma, che për un gas përfét sta relassion as arduv a

l'espression
T
1 .

Sòn  a  dis  che  pì  àuta  a  l'é  la  diferensa  'd  temperatura  fra  'l  còrp  càud  (ò  frèid)  e  la
temperatura dl'ambient lontan dal còrp (ant ël sens vist prima) e pì gròssa a l'é la possà
d'Archimede, donca a saran pì fòrte le corent ëd convession e pì gròssa la trasmission dël calor.

La velocità dël fluss a dipend antlora dal rapòrt fra costa possà e la viscosità cinemàtica dël
flùid. Sto rapòrt a l'é ciamà "nùmer ëd Grashof " Gr.

2

3
s

2
TTgVg

atrito
possàGr

An costa espression g a l'é l'acelerassion ëd gravità,  a l'é 'l coeficent ëd dilatassion cùbica
Ts a l'é la temperatura dla surfassa an gré sentìgrad, T  a l'é la temperatura dl'ambient,  a l'é la
longhëssa caraterìstica dla geometrìa e  a l'é la viscosità cinemàtica dël flùid.

Ël valor dël nùmer ëd Grashof a l'ha le fonsion dël valor dël nùmer ëd Reynolds ant la
convession forsà, e a përmëtt dë stabilì se 'l fluss a l'é laminar opura turbijos. Pr'esempi, për na
piastra vertical, ël nùmer ëd Grashof crìtich a l'é 109 vis-a-dì che 'l fluss a sarà laminar se Gr  109 e
turbijos se Gr  109.

La potensa tèrmica Q  trasferìa, an convession natural, fra surfassa S a temperatura TS e
flùid a l'é sempe dàita da la lèj ëd Newton TTSHQ S [W], con H che a l'é 'l coeficent medi
dë scambi tèrmich an sla surfassa.

Convession natural an sle surfasse
La trasmission ëd calor a dipend da le geometrìe dle surfasse e da sò orientament rispét a la

gravità, da le variassion ëd temperatura an sla surfassa e da le proprietà dël flùid.
An figura 8 i arportoma ij profij ëd velocità e temperatura për na surfassa pian-a vertical a

temperatura TS, ant n'ambient a temperatura T .
Ël seul lìmit a chërs ant la diression dël fluss, coma për la convession forsà, mentre la

velocità a val zero tant contra a la surfassa coma fòra dal seul lìmit, e donca a l'avrà un màssim fra
ste doe posission.
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bòrd dël seul lìmit

seul lìmit
flùid ferm

T

TS

temperature

velocità

Figura 8 - Profij ëd temperatura e velocità su seul pian vertical

I notoma sùbit che jë studi teòrich dla convession natural a son limità a pòchi cas sempi, contut che
da 's për lor a sio motobin complicà, mentre an pràtica as deuvro fòrmule empìriche sperimentaj, e 'dcò coste
nen sempe sempie.

Ël problema da arzòlve a l'é col ëd trové 'l Nùmer ëd Nusselt Nu che, com i l'oma vist, a dà 'l rapòrt

K
LHNu , e da sì, conossend L e K as treuva H. A sta mira as peul trové la potensa tèrmica scambià, con la

fòrmula dla lèj ëd Newton.
A-i son vàire relassion empìriche che a përmëtto 'd trové 'l nùmer ëd Nusselt, ma, ant ël cas dla

convession natural, as arduvo tute a l'espression :

nn RaCPrGrC
K

LHNu

An costa espression C e n a son costant che a dipendo da la geometrìa e da la posission dla
surfassa, e dal regim dël fluss, che a dipend a soa vira dal valor ëd Ra. Cost, ch'i l'oma antrodovù
adéss, a l'é ciamà "Nùmer ëd Rayleigh " e a l'é dàit dal prodòt dij nùmer ëd Grashof e Prandtl:

Pr
TTg

PrGrRa
2

3
s

A soa vira 'l Nùmer ëd Prandtl, rapòrt fra viscosità e difusività dël calor, a l'é misurà da na
mira sperimental e as treuva ant le tàule.

La costant C as treuva 'dcò an manera sperimental e sò valor a son arportà ant la leteratura
për vàire situassion. La costant n a pija 'd sòlit un valor 0,25 për fluss laminar e 0,33 për fluss
turbijos.

Për le caraterìstiche dël flùid, a venta consideré cole a la temperatura 'd film
2

TT
T S

f .

Dàita na situassion misurà an manera sperimental, i relativ dàit a arpòrto 'dcò cola che a l'é
stàita considerà la longhëssa carateristica. A venta noté che ij cont fàit an costa manera a pòrto a na
precision nen vàire àuta.
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Për fé n'esempi i podoma supon-e 'd vorèj savèj la potensa tèrmica scambià për convession
natural  da  na  piastra  vertical  (mach un-a  dle  surfasse)  àuta  un  meter  e  larga  doi  meter,  che  a  ven
scaodà e mantnùa a 80 ºC ant n'ambient a temperatura 'd 20 ºC.

Da la leteratura i savoma che i podoma pijé coma longhëssa caraterìstica l'autëssa dla
piastra, e che se 'l nùmer ëd Rayleigh a l'é comprèis fra 104 e 109, antlora i podoma dovrè C  0,59 e
n  0,25 (regim laminar), mentre che se 'l nùmer ëd Rayleigh a l'é comprèis fra 109 e 1013, antlora i
podoma dovrè C  0,1 e n  0,33 (regim turbijos).

An manera pì precisa as peul dovré, për tut ël camp dij valor ëd Ra, n'espression (sempe
empirica) pitòst pì complicà, ma sì i dovroma l'espression pì sempia che i l'oma dit prima.

La temperatura 'd film a sarà K16,323C50
2

2080T f . A costa temperatura, e con

pression normal 101'325 Pa, për l'ària i l'oma: K  0,028 [W/(m  ºC)]  ;  1,815  10 5 [m2 / s)] ;
Pr = 0,709 ;  1/Tf   0,00309 [ºK 1]

An nòstr cas la longhëssa caraterìstica a l'é L  1 m, e donca i podoma calcolé 'l nùmer ëd
Rayleigh Ra.

9
252

3
s 1026,3709,0

)10815,1(
5000309,081,9Pr

L)TT(g
Ra

Për calcolé Nu i podoma dovré l'espression 333,0Ra1,0Nu  e i trovoma Nu  147,2. A sta
mira i podoma trové 'l coeficent H con l'espression che a definiss Nu midem.

12,42,147028,0Nu
L
KH [W/(m  ºC)]

La surfassa anteressà a lë scambi 'd calor a l'é S  2 m2 e antlora la fòrmula 'd Newton an
dà la potensa tèrmica:

]W[41250212,4)TT(SHQ S

I vëddroma che oltra a costa potensa, a-i é na potensa d'anrajament che a l'é dl'istéss órdin
ëd grandëssa.

I pensoma che lòn ch'i l'oma dit an sël sogét a peussa basté, sempe an considerand ël but ëd
coste nòte.

Condussion an regim variàbil
I tornoma, adéss, a parlé 'd condussion. I consideroma un sistema andova la temperatura a

peul cambié con ël temp, opura con la posission dël pont e con ël temp. I foma nen tuta la tratassion
che an sto cas a dventa pitòst complicà, ma i vardoma mach quàich concét, giusta për nen seurte dal
but ëd coste nòte. Is limitoma donca a vardé quaicòs, com i l'oma fàit prima.

Sistéma a parameter consentrà
Cost a l'é un modél che as àplica bin a sistema ch'a sio bon condutor ëd calor. As considera

che ant ël còrp anteressà la temperatura a sia l'istessa an tuti ij pont e che a peussa cambié mach con
ël temp. A l'é 'l cas, pr'esempi, ëd na bala d'aram o d'àutr metal bon condutor che a sia scaodà a na
dàita temperatura T1 e peui lassà sfrèidé ant n'ambient che a fasa da termòstato a na temperatura T2
pì bassa.
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I dovoma parte da la massa m  dl'ogét, sò volum V, soa surfassa esterna S, soa densità
(che i suponoma costanta), sò calor spessìfich cp (che i consideroma a pression costanta).

I disoma peui che a l'istant t0  0  l'ogét a l'ha na temperatura T1 e a ven butà ant n'ambient
a temperatura T . I podoma supon-e che T1 T ,  ma as peul ëdcò supon-e 'l  contrari  e a cambia
gnente, gavà la diression dël fluss tèrmich.

I suponoma antlora che la temperatura dl'ogét a resta costanta an tuti ij sò pont e che a
càmbia mach con ël temp : T  T(t), e che as trata 'd n'ogét frèid che as ëscàoda.

Ant l'interval dt a-i sarà n'aument dla temperatura dT, e 'l calor scambià a sarà istéss a
l'increment d'energìa dël còrp. Vis-a-dì:

Tdcmtd)]t(TT[Sh p

e i consideroma che m  V  e che T   a l'é na costant (ant ël cas ch'i consideroma ëd n'ambient
motobin gròss, dont la temperatura a càmbia nen ) e che donca i podoma scrive dT d(T  T ).
L'equassion sì dzora a dventa:

td
cV
SH

)TT(
)TT(d

p

Costa equassion, dont i conossoma la condission inissial andova për t  0 i l'oma T(0)  T1,

a peul esse integrà e an dà:
p

TT
T)t(T

cV
SHln

1

I consideroma antlora j'esponensiaj dij doi member e i otnoma:

p

tb
t

cV
SH

1 cV
SHbee

TT
T)t(T p andova

Da costa, e da j'espression ch'i l'oma vist prima, i podoma trové la potensa tèrmica scambià
a ògni istant. I podoma 'dcò dovré costa espression, misurand la temperatura, për trové la costant H.
La figura 9 a mostra l'andament dla variassion ëd temperatura.

t

T(t)

T1

T

Figura 9 - Scambi 'd calor an regim variàbil
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I notoma giusta la smijansa con la cària d'un condensator eletrich travers na resistensa a na
dàita tension. A-i saria 'ncora motobin ëd còse da dì, ma i voroma nen andé pì ant l'ancreus.

Ël problema dla bara
Adéss i consideroma na situassion andova le temperature a cambio nen con ël temp, ma

con la posission. I consideroma 'l cas ëd figura 10, andova na sbara condutriss ëd calor a ven scaodà
da na soa base, che a ven mantnùa a temperatura costanta T1.  La  bara  as  treuva  ant  n'ambient  a
temperatura T  e a l'é longa a basta për consideré che la temperatura dl'àutra base a sia an pràtica a
la temperatura dl'ambient. I suponoma peui che T1 > T e che ant ògni session paralela a le base la
temperatura a sia costanta an ògni pont.

xO
x x  dx

T1 T2  T
T

dx

l

Figura 10 - Problema dla bara

Se i consideroma un segment ëd bara an posission x e longh dx, com an figura, i podoma dì che la
potensa tèrmica xQ  che a intra da la session an x venta che  a sia l'adission ëd la potensa tèrmica dxxQ  che
a seurt sa la session x  dx, e 'd la potensa tèrmica xq  che a seurt da la surfassa lateral dël segment dit.

I disoma che la temperatura ant ël pont x a val T(x). Se K a l'é 'l coeficent ëd condussion, H col ëd
convession, S a l'é la session costanta dla bara e P sò perìmeter, i podoma scrive che :

xd]T)x(T[HPq;
xd

)x(TdSHQ;
xd

)x(TdSHQ

qQQ

x
xdx

xdx
x

x

xxdxx :cheavromal'iandova

e i consideroma che T(x) a sia la temperature dël volumét dël segment anfinitésim considerà.
Fasend le sostitussion i otnoma l'equassion:

KS
HPaxd]T)x(T[

KS
HP

xd
)x(Td

xd
)x(Td 2

xxdx
chebutomaie

Da l'Anàlisi Matemàtica (teorema dla media) i savoma che i podoma scrive:

xd
xd

]T)x(T[d
xd

xd
)x(Td

xd
)x(Td

xd
)x(Td

2

2

2

2

xxdx

vis-a-dì:

]T)x(T[axd
xd

]T)x(T[d 2
2

2

Costa a l'é l'equassion diferensial che a dëscriv nòstr problema. Sempe da l'Analisi
Matemàtica i savoma che costa equassion a l'ha l'integral general :
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xaxa eBeAT)x(T

Le costant d'integrassion as arcavo da le condission inissiaj, dal moment che për x  0 a
venta ch'a sia T(x)  T1 , e për x  a venta ch'a sia T(x)  T  . A-i na ven che A  0 e B  T1  T  .

Donca a l'é : xa
1 e)TT(T)x(T
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L'ANRAJAMENT

I vardoma adéss l'ùltima manera 'd trasmission dël calor, che sovens a l'é pì amportanta 'd
lòn ch'as dirìa tut sùbit. A l'é matéria d'esperiensa che qualonque còrp che a sia a na temperature pì
àuta che 'l zero assolut (donca tuti ij còrp) a emëtt radiassion provocà da soa temperatura. A son
coste le radiassion che an anteresso për la trasmission dël calor.

La lèj dë Stefan-Boltzmann a stabiliss che la potensa màssima (quantità 'd calor al second)
dla radiassion emëttùa da na surfassa unitària a la temperatura ëd T gré Kèlvin a l'é dàita da

4o2
8

2
4

max
Km

W1067,5
m
WTq andova

Ël coeficent  a l'é la costant dë Stefan-Boltzmann. I l'oma dit che costa a l'é la potensa
màssima che a sarìa emëttùa da un còrp bon a emëtte tuta la radiassion tèrmica. Sto còrp ideal a ven
ciamà "còrp nèir". J'àutri còrp a saran caraterisà da na "emissività "  pì bassa e comprèisa fra zero

e un. Donca i l'avroma che 10
m
WTq

2
4 con

Parèj coma na surfassa a l'é bon-a a anrajé calor, a l'istessa manera a peul arsèive calor për
anrajament da part ëd n'àutra surfassa. La potensa neta scambià da un còrp a sarà la diferensa fra
cola mandà e cola arseivùa. I podoma consideré un còrp con na surfassa S a temperatura T1, che a
sia  contnù  drinta  a  na  surfassa  motobin  pì  gròssa  a  temperatura T2. Fra ij doi còrp i podoma
consideré ch'a-i sia 'l veuid ò un gas che a anterferissa nen con l'anrajament. La potensa scambià dal
còrp andrinta, për anrajament, a sarà dàita da :

4
2

4
1 TTSQ

L'anrajament as gionta a j'àutre manere 'd trasmëtte 'l calor. Adéss i vardoma d'andé un
pòch pì ant l'ancreus dla natura e j'efét dl'anrajament.

An general
I  notoma sùbit  che  mentre  ant  la  condussion  e  la  convession  a-i  é  sempe un  gradient  ëd

temperatura che a fà sposté 'l calor, ant l'anrajament ël calor a part da qualonque surfassa, a traversa
lë spassi,  che a peul esse ocupà da gas motobin pì frèid e che as ëscàoda nèn ò bin pòch, e a ven
assurbì da n'àutra surfassa che anvece as ëscàoda. Lë scàmbi fra surfasse a pòrta a la fin un sistema
isolà a rivé a n'echilìbri tèrmich.

La radiassion eletro-magnética
Ant ël 1864 Maxwell a ipotiser che càrie elétriche an moviment, ò corent variàbij, a

produvèisso camp elétrich e camp magnétich an moviment. Ant ël 1887 Hertz a dimostrer
l'esistensa dle onde eletro-magnétiche che, coma tute j'onde, a traspòrto energìa. Coste onde as
propago a la velocità dla lus. Da le discussion e j'esperiment su costa velocità a l'é peui nassùa la
teorìa dla relatività, ma sì i consideroma nen sta teorìa, përchè a influiss nen su lòn ch'i voroma dì
an nòstr but.

La radiassion eletro-magnética a l'é donca na vibrassion ëd doi vetor, l'un elétrich e l'àutr
magnétich, a na frequensa che a peul andé da pòchi cicl al second fin-a a oltra 1017 cicl al second.
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La longhëssa d'onda dla radiassion a l'é dàita da la velocità dla lus c ant ël mojen

traversà, dividùa për la frequensa dla radiassion midema. Donca c .

Ant ël veuid i l'oma la velocità c0  2,998  108 m/s, mentre an d'àutri mojen trasparent la

velocità c a dventa
n

c
c 0 , andova n a l'é l'ìndes ëd rifrassion dël mojen (për ària e vàire gas n  a val

a-peu-pré 1, për l'aqua a val 1,5).
An vàire problema costa radiassion a peul esse considerà coma propagassion ëd partìcole

discréte (pachèt d'energìa) ciamà foton ò quant, ognidun caraterisà da la frequensa e da l'energìa e
con:

chhe

andova h a l'é la costant ëd Plank.
J'onde eletro-magnétiche, contut ch'a l'abio sempe l'istessa natura, a l'han comportament

motobin diferent për diferent camp ëd longhësse d'onda.
Për dëscrive le longhësse d'onda ant ël càmp ch'an anteressa i dovroma l'unità 'd misura m

(micro-méter) andova m10m1 6 . Is arferima a la scala arportà an figura 11

1010 105 1 10 10
m m

onde radio microónde

ultra-violet

visìbil

infra-ross raj X

raj

raj còsmich

camp dla
radiassion
tèrmica

Figura 11 - Spetr dle radiassion eletro-magnétiche

Com as peul vëdde, la radiassion tèrmica (vis-a-dì cola che a trasferiss ël calor) a casca ant ël
camp che a và da longhësse d'onda  102 m  fin-a a  10 m. Sto camp a comprend tut l'infra-ross,
tut ël visìbil e na part dl'ultra-violet.

La radiassion visìbil a và dal ross (0,63  0,76 m) fin-a al violet (0,40  0,44 m). Se na surfassa
a arflét tuta la radiassion visìbil che a arsèiv as mostra bianch, mentre se a assòrb tuta sta radiassion as
mostra nèir.

La banda ch'a và da 10 4 a 10 5  m a l'é comun-a ai raj X (prodòt an manera artifissial) e ai raj
(prodòt da element radio-ativ).

Da's për lor, le microónde a son nen na radiassion tèrmica, përchè a son nen generà da la
temperatura dì còrp (as género con un màgnetron) e donca a "trasferìsso" nen calor. Macassìa a son bon-e a
buté an vibrassion le molécole d'aqua, e donca a fan aussé ampressa la temperatura ëd tut lòn ch'a conten
aqua. Costa a l'é l'aplicassion ant ël forn a microónde.



Calor e Termodinàmica – Part 2 – Trasmission dël calor

51

Ël còrp nèir
I  l'oma  dit  che  un  qualonque  còrp,  a  na  temperatura  dzora  al  zero  assolut,  a  emëtt

radiassion, an tute le diression e a longhësse d'onda che a casco ant un camp motobin largh. Sta
radiassion a dipend da la sostansa dël còrp, da le condission dle surfasse e da la temperatura. Donca
materiaj  diferent  e  ogét  diferent,  a  la  stessa  temperatura,  a  peulo  emëtte  diferente  quantità  'd
radiassion për unità 'd surfassa.

As definiss, antlora, un còrp ideal d'arferiment, ciamà còrp nèir, che a l'é n'emëttitor perfét
e n'assurbitor perfét ëd radiassion. As supon donca che a sia bon a assòrbe qualonque radiassion
sensa arbat-ne gnente e a emëtte tuta la radiassion relativa a soa temperatura, an tute le diression
esterne a la surfassa a l'istessa manera. A sta mira i notoma che st'emission a l'é mach anlià a la
surfassa, përché radiassion mandà da partìcole andrinta al còrp a rivo nen a seurte.

I l'oma già acenà che la potensa nE  (energìa al second) emëttùa për unità 'd surfassa dal
còrp nèir (podèj emissiv) a l'é proporsional a la quarta potensa ëd soa temperatura T (dàita an gré
Kelvin). Vis-a-dì:

4
n TE   andova

4o2
8

Km
W1067,5  a l'é la costant dë Stefan-Boltzmann.

A venta nen confonde un còrp che as vëdda coma nèir con ël còrp nèir, dal moment che la
lus visìbil a òcupa mach na cita banda 'd frequense, e un còrp piturà 'd nèir a podrìa arbate pr'esempi
bon-a part dij raj infra-ross.

As peul dimostré che 'l còrp nèir a ven motobin simulà da n'angav coma col ëd figura 12,
con un cit beucc ëd surfassa S cita rispét a la surfassa interna dl'angav. Ël beucc as compòrta coma
un còrp nèir ëd surfassa S. Sòn a l'é bastansa antuitiv për l'assurbiment, dal moment che qualonque
radiassion a riva an sla surfassa dël beucc e a intra 'ndrinta, a finiss an sla surfassa interna e a peul
esse arbatùa 'dcò vàire vòlte con na bin cita probabilità ëd seurte torna. Ëdcò për l'emission, as
dimostra che se l'angav a lé isotèrmich a temperatura T, la surfasse dël beucc as compòrta coma un
còrp nèir an manera indipendenta da le carateristiche d'emission dla surfassa interna dl'angav.

S
raj incident

angav

Figura 12 - Beucc ant n'angav che a sìmula un còrp nèir

An vàire problema lòn ch'a anteressa a l'é savèj che emission a-i é ant l'anviron ëd na dàita
frequensa 'd radiassion, mentre prima i l'oma vist la potensa total anrajà su tute le frequernse.

A-i é na lèj (Planck, 1901) che a dà la distribussion dël podèj emissiv për un còrp nèir an
sle diferente longhësse d'onda e për diferente temperature, indicà con )T(E ,n . Ij valor dàit da la
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lèj, calcolà për na dàita longhëssa d'onda e temperatura T, e moltiplicà për l'anviron d  a dan la
potensa emëttùa për unità 'd surfassa an col anviron, an corispondensa dla longhëssa d'onda .

Sta distribussion a l'é bin giustificà da la teorìa quantìstica, che sì i stoma nen a conté. Is
limitoma a arporté le curve ëd )T(E ,n  (figura 13) e fé quàich considerassion.

)T(E ,n

1
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RossViolet

Figura 13 - Spétr d'emission dël còrp nèir

As peul  vëdde che a  le  temperature dl'anviron sòlite,  ij  còrp a  emëtto radiassion pì  che tut  ant  la
banda dj'infra-ross, mentre la radiassion visìbil a comensa a temperature bin àute. Radiassion ant ël càmp dël
visìbil a-i son, pr'esempi, a 1000 K,  con la potensa pì àuta vers ël ross (a costa temperatura na bara 'd fer a
comensa a dventé rossa). Pë rivé a n'emission an pràtica bianca a venta rivé a la temperatura 'd 2800 K, che a
l'è cola dël sol.

A l'é natural che a venta nen confonde 'l color ëd n'ogét con la lus emëttùa da cost ogét a rason ëd
soa  temperatura.  Na  feuja  vërda  a  lë  scur  as  vëdd  nen  përchè  le  radiassion  ch'a  manda  a  son  ant  ël  camp
dl'infra-ross. A la lus as vëdd vërda përchè a assòrb tute le radiassion luminose, ma a arbat cola vërda.

A l'é natural che la radiassion total 4
n TE  a l'é dàita 'dcò da : dETE

0
,n

4
n

Proprietà d'emission d'un còrp
Un  còrp  as  dis  "nen trasparent" a na dàita radiassion, cand costa radiassion a ven tuta

assurbìa an soa surfassa e a anteragiss nen con la matéria andrinta al còrp. Ij còrp com ël véder che
as vëddo coma trrasparent s assòrbo pòch ò nén le radiassion ant l'interval dël visìbil, mentre
prìesempi a peulo assurbì d'àutre radiassion coma l'infra-ross opura l'olta-violét.

L'emissività
Sì i consideroma l'emission tèrmica coma un fenòmeno 'd surfassa e i definima coma

emissività 'd na surfassa (T) a na dàita temperatura T, ël rapòrt fra l'emissività dla surfassa e cola 'd
na surfassa istessa d'un còrp nèir a l'istessa temperatura. Për un còrp real l'emissività dla surfassa a
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dipend da la temperatura, la longhëssa d'onda e la diression dla radiassion. I l'oma donca
n'emissività mono-cromàtica se i consideroma da dàita longhëssa d'onda , nìemissività diressional
se i consideroma da dàita diression. Se i consideroma la média an tute le diression i l'oma
l'emissività emisférica e se i foma la média su tute le longhësse d'onda i l'oma l'emissività
emisferica total. Is arferima a costa e i la ciamoma (T). I l'oma, për nòstra definission:

4n T
)T(E

)T(E
)T(E)T(

Sempe coma rapòrt con le caraterìstiche dël còrp nèir, as peul definì n'emissività mono-
cromàtica  e  n'emissività  diressional.  I  l'oma  vist  prima  che  'l  còrp  nèir  a  l'ha  n'andament  a  ciòca
dl'emission an fonsion dla frequensa e a difond an tut l'emisfero che, an sla surfassa a l'ha senter ant
ël pont considerà, an manera uniform (nen dipendenta da la diression).

Se na surfassa real a l'ha l'istess andament dl'emission con la longhëssa d'onda, për ògni
ël rapòrt fra soa emission e cola dël còrp nèir a l'é na costant che a dipend nen da la longhëssa
d'onda, e che a l'é comprèis fra 0 e 1. Na surfassa parèj a ven ciamà "surfassa grisa". An realità,
com a mostra figura 14, un còrp real a l'ha sempe n'andament d'emission manch regolar.

còrp nèir

còrp gris

còrp real

Figura 14 - Emission dël còrp nèir, còrp gris, còrp real

Se na surfassa real a l'ha n'emission costanta an tute le diression, coma as supon për ël còrp
nèir, a ven ciamà "surfassa difondenta". An realità, com a mostra figura 15, ij materiaj a l'han
diferense d'emission ce a tiro a zero për àngoj a 90º rispét a la normal a la surfassa (emission rasenta
a la surfassa).
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1
còrp nèir

còrp reaj

Figura 15 - Emissività an fonsion dla diression

An pràtica as trata 'd semplifiché ij cont e 'dcò la possibilità d'arcavé 'd valor sperimentaj
dij coeficent për vàire tipo 'd surfassa, da podèj dovré an manera fàcil.

Për lòn ch'as arferiss a la diression d'emission, ant ij càlcoj, ëd sòlit, la surfassa a ven
considerà difondenta, con n'emissività, an tute le diression, istessa a cola che a-i é ant la diression
normal a la surfassa.

Për lòn ch'as arferiss a l'emission mono cromàtica, anvece, i l'oma che l'emissività dla
surfassa grisa a l'é costanta, e se i voroma arpresenté nòstra surfassa real coma grisa, i podoma
consideré l'emissività 'd nòstra surfassa coma costanta e ugual a la média dl'emissività an sle
diferente longhësse d'onda. Antlora i l'avroma n'espression ër nòstra emissività média che a sarà:

4
0

,n

T

d)T(E)T(
)T(

L'integrassion a peul esse fàita an manera numérica, ma sovens la fonsion dl'emissività a
ven aprossimà con na fonsion a scalin, për bande 'd longhësse d'onda, considerand che l'emissività a
sia costanta ant ògni banda. Sòn a consent ëd fé misure sperimentaj (a sarìa bin difìcil ò ampossìbil
misuré ij valor për ògni longhëssa d'onda, 'dcò përchè a l'é nen dit che tute le longhësse d'onda a-i
sio). Pr'esempi, se i l'oma na surfassa che a l'ha:

34
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cost.

cost.

0cost.

ël valor mèdi ch'as considera as treuvafasend na média coma sì sota.
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L'emissività média dle surfasse as treuva an tabele, arcordand che le condission dla
surfassa a son motobin amportante. I arportoma giusta quàich valor për ilustré lòn ch'i l'oma dit.
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Aluminio lucid      a temperature da 300 a 900 K 0,04  0,06
Aluminio ossidà    a temperature da 400 a 800 K 0,2  0,33
Fer bin lùcid          a temperature da 300 a 500 K 0,05  0,07
Fer batù                 a temperature da 300 a 500 K 0,28
Fer ruznent            a temperatura ëd 300 K 0,61
Fiòca                     a temperatura ëd 273 K 0,80  0,90

La radiassion arseivùa
I l'oma vist che tute le surfasse a emëtto energìa, e donca qualonque còrp a arsèiv an

continuassion  radiassion  che  a  rivo  da  tut  lòn  ch'a  l'ha  antorna.  La  radiassion  che  a  riva  an  's  na
surfassa as dis "iradiassion", che a ven indicà con la litra G. As trata dl'energìa arseivùa ant l'unità
'd temp e për unità 'd surfassa.

Cand na radiassion a riva an 's na surfassa, an general na part a ven arbatùa, na part
assurbìa, e, se a-i na resta, na part a ven trasmëttùa fòra dal còrp da l'àutra part e sòn se 'l còrp, a
cola radiassion, a l'é almanch un pòch trasparent. Sòn a l'é ilustrà an figura 16.

radiassion incidenta radiassion arbatùa

radiassion assurbìa

radiassion trasmëttùa

material semi-trasparent

Figura 16 - Radiassion incidenta

As definisso da na mira sperimental (vis-a-dì ch'as misuro), për ògni material e për ògni radiassion
e condission, tre coeficent, dont l'adission a val 1,  che a dan, ant 'l órdin, la frassion dla radiassion che a ven
assurbìa, la frassion che a ven arbatùa e la frassion che a ven trasmëttùa. I l'oma:
Radiassion incidenta = Gi ; Radiassion arbatùa = Gr ; Radiassion assurbìa = Ga ; Radiassion
trasmëttùa = Gt . Se i ciamoma  ël coeficent d'assurbiment,  ël coeficent d'arbatiment (ò
riflession) e ël coeficent ëd trasmission, i l'avroma che :

i

t

i

r

i

a
G
G

G
G

;
G
G

ma dal moment che a venta ch'a sia trai GGGG , dividend ij doi member ëd costa espression
për Gi as oten che 1 .

A  l'é  natural  che  sòn  a  val  ëdcò  se  i  consideroma  na  particolar  longhëssa  d'onda.  Is
arferima an general a coeficent medi.



Calor e Termodinàmica – Part 2 – Trasmission dël calor

56

Ël coeficent ëd riflession a dipend, an realtà, ëdcò da l'angol d'incidensa dla ariassion che a
riva. La surfassa a peul esse specular, e antlora la tadiassion arbatùa a forma l'istéss angol, con la
normal,  dla  radiassion  che  a  riva.  La  surfassa  a  peul  esse  spantianta,  e  antlora  na  qualonque
radiassion incidenta a ven arbatùa an manera uniform an tute le diression esterne. Na surfassa real a
l'é sempe, an vàire proporsion, tant arfletenta coma spantianta. sòn a l'é ilustrà an figura 17.

arfletenta spantianta real

Figura 17 - Arbatiment ëd surfasse

Për  na  surfassa  nen  trasparenta,  ël  coeficent  ëd  trasmission  a  sarà  zero.  A  venta  noté  che  sti
coeficent a dipendo bin pòch da la temperatura dla surfassa, mentre a dipendo bastansa da la temperatura dla
surfassa che a manda la radiassion.

La lèj ëd Kirchhoff
I consideroma na situassion coma cola 'd figura 18, andova a-i é un gròss angav mantnù a

temperatura T costanta, che a sara complét un cit còrp ëd surfassa S, che a l'ha un coeficent
d'emissività  e un coeficent d'assurbiment .

St'angav a temperatura costanta as compòrta coma un còrp nèir, a-i na 'nfà nen cole che a
sio le caraterìstiche d'emissività ëd soa surfassa. Ël còrp andrinta, peui, i lo consideroma cit a basta
da nen influensé la caraterìstiche dl'angav.

S

Gass

Eemt

Figura 18 - Lèj ëd Kirchhoff

L'angav a emëtt, ant l'unità 'd temp e 'd surfassa, 4
n T)T(E  e costa a l'é la radiassion G che a

riva an sla surfassa S dël còrp andrinta. Da 's për chièl ël còrp a l'ha un coeficent d'assurbiment , e conca la
radiassion assurbìa, sempe për unità 'd surfassa e 'd temp, a sarà 4

a TGG .
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A soa vira,  'l  còrp a  emëtt  n'energìa emtE  second soe caraterìstiche  e  donca,  sempe për  unità  'd

temp e 'd surfassa, i l'avroma 4
emt TE .

Ma a l'echilibri tèrmich tuta l'energìa arseivùa ant l'unità 'd temp a venta che a sia istessa a l'energìa
iradià (i suponoma che costa a sia l'ùnica manera dë scambié energìa, coma se a-i fussa 'l veuid ant l'angav).
Donca i dovroma avèj che a val la relassion:

44 TSTS

Da sòn a arzulta che )T()T( .
Costa relassion a peul esse scrivùa, con jë stéss rasonament, ëdcò për na particolar

longhëssa d'onda.
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Pàgina lassà veuida apòsta


