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مهربان و بخشنده ی خدا انم هب

ترمودینامیک فصل روابط و تعاریف

شود.دستگاه: می بررسی کار و گرما مبادله اثر در آن تحوالت و باشد می گاز ویا مایع معموال که خاصی مانندجسم

محصورمی گاز کپسولشدهزان یک داخل ...ودر

کپسولمحیط: اطراف هوای مانند گویند. محیط را دارند انرژی و کار مبادله آن با که دستگاه پیرامون مواد و ...واجسام

ماکروسکوپی: های تککمیتکمیت تک رفتار جزئیات به که وابستههایی دستگاه ی دهنده تشکیل های مولکول

مانندنیست کنند می توصیف بزرگ مقیاس در را دستگاه و دارند بستگی بزرگ مقیاس در دستگاه وضعیت به تنها و ند

حجم و دما فشار

میترمودینامیک: بیان را گرمایی های پدیده در دستگاه یک ماکروسکوپی های کمیت بین حاکم قوانین که است علمی

مطال به و آنکند کاربرد و انرژی مبادله چعه پردازد.در می هایی دستگاه نین

ترمودینامیکی: وتعادل فشار و دما مانند گیری اندازه قابل های مشخصه آن در که ترمودینامیکی دستگاه برای حالتی

نکنند. تغییر خودی به خود طور به ... و حجم

ترمودینامیکی: حالمتغیرهای که دما و حجم فشار، وابسته و ماکروسکوپی های شود.کمیت می توصیف آنها با دستگاه ت

حالت: گویند.معادله حالت معادله را ترمودینامیکی متغیرهای بین ی nRTPVرابطه 
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)آرمانی(: کامل باشد.گاز می گاز نوع از مستقل و ساده آن حالت معادله و است رقیق بسیار که گازی

ترمودی گویند.نامیکی:فرآیند ترمودینامیکی فرآیند را دیگر حالت به حالتی از دستگاه تغییر

آرمانی: رافرآیند فرآیند باشد تعادل حالت به نزدیک بسیار همواره فرآیند یک طول در دستگاه حالت که صورتی در

گویند. آرمانی

شود. می داده نمایش پیوسته خط صورت به آرمانی فرآیندهای نمودار

شود.در می رسم چین نقطه صورت به فرآیند، یک در حالت دو بین مسیر نباشد آرمانی فرآیند که صورتی

انرژی: گیرد.تبادل می صورت کار و گرما طریق دو از دستگاه و محیط بین انرژی تبادل



3 

شود.گرما: می مبادله جسم دو بین دما اختالف علت به که است انرژی

گرم عالمت گیریم.بنابرقرارداد می نظر در منفی را دهد می دست از که گرمایی عالمت و مثبت گیرد می دستگاه که ایی

گرما: مبامنبع با که مالحجسمی قابل تغییر آن دمای گرما نکند.دله ای ظه

باشد. می داغ چای استکان یک برابر در گرما منبع عنوان به که اتاق هوای مانند

به توان می را یخ و آب تبادلمخلوط درجه صفر آب و یخ بین فاز تغییر با تواند می زیرا کرد استفاده گرما منبع عنوان

کند. تعدیل را گرما

یابد. می افزایش درجه صفر از دمایش گرما دریافت با زیرا باشد گرما منبع عنوان به تواند نمی درجه صفر آب

ککار: شود، آن جایی جابه موجب جسم بر وارد نیروی است.هرگاه داده انجام ار

است. شده مبادله کار محیط و دستگاه بین کند تغییر دستگاه حجم هرجا VPWدرترمودینامیک 

شود منبسط گاز اگر قرارداد )(بنابر 0Vشود متراکم گاز اگر و است منفی دستگاه روی محیط )(کار 0Vمحیط کار

است. مثبت دستگاه روی

نمودار زیر سطح VPمساحت .باشد می دستگاه روی محیط کار مطلق قدر با برابر همواره فرآیند، هر در

درونی است.:Uانرژی برابر آن ی دهنده مشکیل اجزای های انرژی مجموع با ماده یک درونی انرژی

ماده هر درونی انرژی دیگر عبارت است.به آن دهنده تشکیل های ذره جنبشی و پتانسیل های انرژی مجموع با برابر

کامل گاز از مشخصی مقدار مورد درونی،در باشد.انرژی می گاز مطلق دمای تابع TnCUفقط V

اتمی تک گازهای )(برای 11222
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VpVPTnRTnCU V   

اتمی دو گازهای )(برای 11222
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2
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VpVPTnRTnCU V 

اتمی چند گازهای )(برای 11222
7

2
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VpVPTnRTnCU V 

انرژی پایستگی )قانون ترمودینامیک اول که(:قانون است کاری و گرما جبری جمع با برابر دستگاه هر درونی انرژی تغییر

م و دستگاه شود.بین می مبادله QWUحیط 

درونی انرژی ولیتغییر دارد اهمیت گاز نهایی و اول حالت شرایط فقط و است مسیر از مستقل دستگاه گرمایمقداریک و کار

م گرمای و کار مورد در فرآیند انجام از پس و شوند می بررسی فرآیند طی و داشته بستگی مسیر به شده نمیمبادله شده بادله

کرد. صحبت توان

: حجم هم سدیلندر  فرآیند درون پیسدتون و باشدد زیاد گاز سیلندرحاوی و پیستون بین اصطکاک فرآیند یک در اگر

های کمیت حالت این در ماند. می ثابت محفظه حجم شود، داشته نگه رابطهTوPثابت کننددPV=nRTدر می تغییر

عمومیVاما قانون است. شود.ثابت می بیان زیر صورت به فرآیند این برای گازها
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شود. می رسم زیر صورت به مختلف های دستگاه در فرآیند این نمودارهای

نمودار TPدر .دارد عکس رابطه فرآیند حجم با نمودار شیب حجم، هم فرآیند هرچبرای بیشدتربنابراین گاز حجم ه

نمودار شیب TPباشد .است کمتر حجم هم فرآیند برای

حجم: هم فرآیند در درونی انرژی دسدتگاه  تغییرات و محدیط بدین کار ، نداریم حجم تغییر که آنجا از فرآیند این در

مباد گرمای با برابر فقط درونی انرژی تغییر بنابراین شود. نمی بدهدد مبادله دسدت از گرما دستگاه اگر باشد. می شده له

یابد. می افزایش آن دمای و درونی انرژی بگیرد، اگرگرما و یابد می کاهش آن دمای و شده کاسته آن درونی انرژی

مولی گرمایی تا:ظرفیت شود می داده گاز از مول یک به که است گرمایی آنمقدار یابد.دمای افزایش کلوین یک

م ضرباین حاصل با برابر آن(مج)Mcقدار ویژه گرمایی ظرفیت در مولی باشد.رم TnMcTmcQی 

ثابت حجم در مولی گرمایی )(ظرفیت VC:داده کامل گاز از مول یک به ثابت حجم در که گرمایی مقدار با است برابر

دمای تا شود درمی آن واحد یابد افزایش کلوین یک اندازه به ،SIآن
Kmol
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باشد. TnCQمی V

تشدکیل    هدای اتدم تعدداد به بلکه ندارد بستگی آنها جنس به مختلف های گاز برای ثابت درحجم مولی گرمایی ظرفیت

اتمی تک گازهای برای و دارد بستگی آنها RCVدهنده 2
3

اتمدی دو گازهای برای RCVو 2
5

  چندد گازهدای بدرای و

RCVاتمی 2
7

.است

بده  زیدر صورت به فرآیند این در درونی انرژی و دما تغییرات حجم،میزان هم فرآیند در حجم بودن ثابت و حالت معادله به باتوجه

آید. می PVدست
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فشار: هم   فرآیند

 

درون بتواندد راحتدی بده پیستون و باشد ناچیز بسیار گاز حاوی سیلندر و پیستون بین اصطکاک اگر

ثابدت سیسدتم فشار سیلندر، درون پیستون حرکت با گاز، روی بر انرژی تغییرات اعمال هنگام در کند، حرکت سیلندر

ماند کممی حالت این های.در رابطهTوVیت اماPV=nRTدر کنند می است.Pتغییر ثابت

شود. می بیان زیر صورت به فرآیند این برای گازها عمومی قانون
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گی می گرما رددستگاه

ده می دست از گرما ددستگاه
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فشار: هم پیستونانبساط دهیم افزایش تدریج به را دستگاه دمای میاگر سیلندرافزایش درون حجم و کند می حرکت

جا تا اولیهیییابد مقدار به فشار صورتبرسد.خودکه دستگاه،دراین حجم افزایش علت و  به اسدت منفدی محدیط کار

است. داده انجام کار محیط روی و گرفته گرما دستگاه

فشا هم برسد.ر:تراکم خود اولیه وضعیت به فشار که شود می کم آنقدر دستگاه حجم دهیم کاهش را دستگاه دمای اگر

این است.در گرفته کار و داده دست از گرما دستگاه حالت

باشند. می زیر صورت به مختلف های دستگاه در فشار هم فرآیند نمودارهای

فشارگازV-Tنموداردر فشار، هم فرآیند عکسبرای رابطه نمودار شیب باشدد با بیشدتر فشارگاز هرچه بنابراین است.

نمودار هV-Tشیب فرآیند است.برای فشارکمتر م

فشار: هم فرآیند در کار هممحاسبه فرآیند در که داد نشان توان می کامل گازهای مورد در حالت معادله کمک به

رابطه از گاز، روی شده انجام کار مقدار TnRWفشار، .آید بدست

 )()()( 121212 nRTnRTWPVPVWVVPWVPW

TnRWTTnRW  )( 12

گرمای ثابتظرفیت فشار در مولی )(ی PC:داده کامدل گاز از مول یک به ثابت فشار در که گرمایی مقدار با است برابر

در آن واحد یابد افزایش کلوین یک اندازه به آن دمای تا شود ،SIمی
Kmol
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باشد. TnCQمی P

د مولی گرمایی تشدکیل   ظرفیت هدای اتدم تعدداد به بلکه ندارد بستگی انها جنس به مختلف های گاز برای ثابت فشار ر

اتمی تک گازهای برای و دارد بستگی آنها RCPدهنده 2
5

اتمی دو گازهای برای RCPو 2
7

  چندد گازهدای بدرای و

RCPاتمی 2
9

.است

به بدهباتوجه زیر صورت به فرآیند این در گرما و دما تغییرات فشار،میزان هم فرآیند در فشار بودن ثابت و حالت معادله

آید. می VPدست
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فشار: هم فرآیند در درونی انرژی العالمدتغییرات مخالف و صفر مخالف دو هر گرما، و کار مقدار فرآیند این مدیدر ت

است. سیستم در شده مبادله گرمای و کار مجموع با برابر درونی انرژی تغییر بنابراین QWUباشند. 

که: شود می نتیجه فشار، هم فرآیند در شده انجام کار و شده مبادله گرمای رابطه توجه با
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همواره نتیجه 1در
W

Q
است بیشتر شده انجام کار اندازه از شده مبادله گرمای اندازه فشار، هم فرآیند در بنابراین است.

است. شده مبادله گرمای جهت در فشار، هم فرآیند در درونی انرژی تغییرات جهت بنابراین

مث نیز گرما عالمت حتما باشد مثبت درونی انرژی تغییرات اگر گرمایعنی دستگاه یعنی است منفی کار عالمت و بت

عالمت و منفی نیز گرما عالمت حتما باشد باشد منفی درونی انرژی تغییرات عالمت اگر و است داده انجام کار و گرفته

است. کرده دریافت کار و داده ازدست گرما دستگاه یعنی است مثبت کار

:) ترم ایزو ( دما هم کهفرآیند را نامند.فرآیندی می دما هم فرآیند را ماند می ثابت تحول حین در سیستم دمای آن طی در

نکند. تغییر آن دمای گرما، مبادله با تا باشد تماس در گرما چشمه یک با همواره دستگاه که است الزم کار این برای

ت در اما باشد. می مثبت گرما، عالمت و منفی کار عالمت گاز، یک دمای هم انبساط ودر مثبت کار عالمت گاز، یک دمای هم راکم

باشد. می منفی گرما باشند.عالمت می زیر صورت به مختلف های دستگاه در فرآیند این نمودارهای

عبارت به توجه با
V

nRT
P


مقدار بودن ثابت فرآیند،نمودارnRTو این تابعV-Pدر صورت شود.به می رسم هموگرافیگ

کدار   بایدد و اسدت الزم گاز کردن منبسط یا کردن متراکم برای بیشتری فشار دما، افزایش با کامل، گاز از معین حجم یک ازای به

یابد. می افزایش آن نمودار زیر سطح و شود انجام گاز روی بیشتری

  

خط برخورد نقاط در فوق نمودار بیشتریدر دمای در دارد بیشتری فشار که فرآیندی بنابراین است. یکسان حجم نمودارها، با قائم

است. شده انجام
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: دما هم فرآیند مورد در دینامیک ترمو اول قانون کامدلبررسی گازهای در درونی انرژی تغییر که جایی آن فقدطاز

مطلق دمای تغییر همتابع فرآیند در طرفی از و باشد پسدمامی ندارد وجود دما تغییرات فرآیندد، این در درونی انرژی

باشد می صفر آن درونی انرژی تغییرات و )(ثابت 0U

یکدیگرند. ی قرینه یعنی باشند می الجهت مختلف اما اندازه هم شده مبادله گرما و شده انجام کار دما، هم فرآیند در بنابراین

QWQWUT  000

: ثابت حجم در مولی گرمایی ظرفیت با ثابت فشار در مولی گرمایی ظرفیت اندازهPCرابطه به یکسان شرایط Rدر

زیراVCاز است. تر دراماشود،میگازدرونیانرژیتغییرصرفگرماتمام واستصفرکارمقدارحجم،همفرآینددربزرگ

مروگازفشار،همفرآیند .شودصرفبیشتریگرمایباید،یکساندرونیانرژیتغییربرایبنابرایندهدمیانجامکارحیطی

RCC VP 

دمای دو بین درونی انرژی تغییر بودن برابر از توان می رابطه این اثبات فشار2Tو1Tبرای هم فرآیند طریق وABدر

حجم کرد.ACهم استفاده

دررو بی فرآیند در ترمودینامیک اول قانون از:بررسی انرژی باشد، می عایق دستگاه که جهت آن از دررو بی فرآیند در

مبادله محیط و دستگاه بین گرما، انتقال باشد.طریق می کار مبادله و تغییرات تابع فقط درونی انرژی تغییرات لذا شود نمی

یابد. می کاهش آن درونی انرژی دهد انجام کار اگر و یابد می افزایش آن درونی انرژی بگیرد، کار دستگاه اگر بنابراین

WEQWU Q


0

دررو: بی افزایانبساط سیستم حجم دررو، بی انبساط یابد.در می کاهش دو هر سیستم فشار و دما اما ش

دررو: بی یابد.تراکم می افزایش دو هر سیستم فشار و دما اما کاهش سیستم حجم دررو، بی تراکم در

نمودارهای :P-Vبررسی دررو بی و همدما فرآیندهای برای

نمودارP-Vنمودار به شبیه بسیار دررو بی فرآیند فرآیندP-Vبرای باشدبرای می همدما

نمودار شباهت باشد. می بیشتر دررو بی فرآیند برای نمودار شیب که تفاوت این P-Vبا

نمادین صورت به آنها از یکی اگر که است حدی به دررو بی و همدما فرآیند دو برای

شود، رسم تنهایی به کرد( بررسی را آن دمای نتوان که نحوی به عدد )بدون

آنها توان داد.نمی تمیز هم از را

فشار: هم دررو، بی ، دما هم فرآیند سه در انبساط مقایسه
کنیم: می پیدا دست زیر نتایج به فرآیند سه برای شده رسم نمودار به توجه با

1.D> TC=TA> TBTاستکه فشار هم فرآیند در دما بیشتر تغییرات ی دهنده نشان

دررو2 دما>w.بی فشار>wهم نمودارwهم زیر سطح به توجه                 با

دررو0=.3 دما>Qبی فشار>Qهم Qهم

A

B

C

V

P

1T
2T

P 

V 

همدما  فرآیند

دررفرآیند وبی  

فشار  هم

دما  هم

درو  بی

V 

P 

RCC

CRCTnCTnRTnC

WQWQUUTT

VP

VPVP

ACACABABACABACAB
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فشار: هم ، دررو بی ، دما هم فرآیند سه در تراکم مقایسه

به فرآیند سه برای شده رسم نمودار به توجه کنیم:با می پیدا دست زیر نتایج

1.B> TC= TA> TDTاستکه فشار هم فرآیند در دما بیشتر تغییرات ی دهنده  .نشان

فشار2 دما>w.هم دررو>wهم wبی

دررو0=.3 دما>Qبی فشار>Qهم Qهم

دینامیکی: ترمو برگرددچرخه اش اولیه حالت به متوالی فرآیند چند طی گازی کده  وقتی اسدت پیمدوده را چرخه یک

در و برابرند اش ثانویه و اولیه انرژی گردد می بر اولیه حالت به گاز چون چرخه هر در باشد. می بسته صورت به آن شکل

آن0Uنتیجه پی در WQو .شود می

توا باشند.می داشته مختلف اشکال توانند می ها نمودارچرخه در چرخه، هر بسته سطح مساحت که کرد اثبات ،P-Vن

باشد، ساعتگرد صورت به چرخه مسیر اگر که باشد می گاز روی شده انجام کار از منفدیحاکی دستگاه روی شده انجام کار

آن نتیجه در بود کدا 0Qخواهد مجمدوع باشد ساعتگرد پاد چرخه مسیر اگر و شود آن  می پدی در و مثبدت دسدتگاه روی ر

0Q.شود می

گرمایی: دیگر،ماشین عبارت به کند. می تبدیل کار به را سوخت از حاصل ی گرما ترمودینامیکی، فرآیند چند طی که ای وسیله

بخار)نم ماشین گرمایی، ماشین کند.اولین می تبدیل مکانیکی انرژی به را گرمایی است.انرژی بوده سوز( برون ماشین از ای ونه

ما ی همه کار نحاساس به و است یکسان گرمایی های اولیهشین حالت به معین فرآیند چند از پس دستگاه که شوند می طراحی وی

ا و بازگردد نمودارخود کند. تکرار دائما را معین چرخه VPین ساعت چرخه یک گرمایی ماشین است.برای گرد

گرمایی: ماشین انواع

سوز:1 برون گرمایی آن.ماشین گرمدای و پذیرد صورت کوره( دستگاه)در از درخارج سوختن عمل که گرمایی ماشین

بخار توربین و لوکوموتیو در بخار ماشین : مانند شود. داده دستگاه استرلینگبه ماشین و

سوز:2 درون گرمایی ع.ماشین که گرمایی گرمدا ماشین بیدرون واز گیرد صورت آن)سیلندر( داخل از قسمتی در سوختن مل

باشند. می پیستونی های ماشین آنها ترین متداول انسان. بدن و گازوییلی و بنزینی های اتومبیل مانند: گیرد. نمی

کوچ های نیروگاه و ها کشتی از ،برخی ،قطارها دار ملخ هواپیماهای سواری، خودروهای بیشتر باشدند.موتور می سوز درون درک

دارد. وجود ماده فاز تغییر الزاما گرمایی های ماشین تمامی

سوز(: بخار)برون ماشین کار مختلف است.مراحل آب کند می طی را چرخه که دستگاهی بخار ماشین در

گرمای1 تبخیر)گرفتن .HQ)

کار2 کار)انجام انجام و (W.انبساط

گرمای3 شدن (CQ.میعان)خارج

دیگ4 به .برگشت

سوز: درون ماشین مختلف استوانمراحل چند یا یک از بنزینی پیستونهموتورهای که شوند می تشکیل سیلندر نام به

ای دسته توسط را حرکت این و کنند می برگشتی و رفت حرکت آنها داخل در کردهها منتقل لنگ میل به شاتون نام به

شود. می ها چرخ حرکت باعث و شده تبدیل دورانی حرکت به برگشتی و رفت حرکت این لنگ، میل توسط که

HQ

W

CQ

P 

V 

درو  بی
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است: زیر ترتیب به بنزینی ماشین یک کار مراحل

1: و   .مکش رفتده پدایین سدیلندر درون پیستون و باشد می باز ورودی دریچه مرحله این حجد در ی از اولیده بده Vم

به rVحجم که رسد وrمی گویند تراکم شود.مخلوطنسبت می سیلندر وارد سوخت و هوا

م مرحله این در که جایی آن نداریم،از سیستم و محیط بین گرما و کار شود.بادله نمی محاسبه ترمودینامیکی چرخه در

2: تراکم باشند. می بسته خروجی و ورودی شیر دو هر مرحله این مدی  در حدبس سیلندر درون بنزین و هوا مخلوط و

متراکمشود را گاز دررو بی فرآیند یک طی و آید می باال سریع حرکت با پیستون ی   و اولیده حجدم بده و مدی Vکرده

و مخلوطفشاررساند دمای دادهو افزایش کند.یآمادهورا می انفجار

انفجار:3 جرقده     . ایجداد بدا اسدت بسته همچنان دریچه دو هر رسیده خود حد باالترین به پیستون که مرحله این در

پیستو هنوز چون اما یابد می افزایش شدت به سوخت، و هوا مخلوط فشار و دما شمع، پدایین توسط به حرکت فرصت ن

شود. می گرفته گرما محیط از فرآیند این در و شود می گرفته نظر در حجم هم مرحله این ندارد را

هوامخلوطکهشودمیفرضمطلب،سادگیبرای) و رابتوانتاگیردمینآتشسوخت چرخده یدک صدورت بده آن

.(شودگرفتهنظردرترمودینامیکی

کار.4 انجام و فشارگاز،:انبساط و باشند می بسته دریچه دو هر نیز مرحله این زیاددر سرعت با را پدایین پیستون به

حجممیراند از حجمVتا به فرآیندبرسدrVدوباره یک طی رویو دررو کاربی دهد.محیط انجام

دمای و فشار انبساط، ضمن مرحله این یابدر می کاهش د.دستگاه

گاز:5 کامل خروج و تخلیه اول  مرحلهاین. بخدش در شدود می تشکیل بخش دو دریچده   از و بسدته ورودی دریچده

باشد می باز پخروجی خد و حد ترین پایین در همچنان از    rV)(ودیستون دود از مقدداری حالدت ایدن در دارد قدرار

شود می خارج دومسیلندر بخش در شود. برابر جو فشار با سیلندر درون فشار که حدی سدمت تا به پیستون حرکت با

و باال شود می خارج احتراق از حاصل گاز ی شود.بقیه می منتقل محیط به گرما مقداری خود همراه

سیلندر( در گاز ماندن باقی فرض با ( گاز انرژی و فشار ، دما ثابت، حجم در فرآیند این یابد. در می کاهش

: اتو ی در  چرخه اتدو ی چرخه یک در را سوز درون ماشین یک کرد عمل ی نحوه توان می شرایط از سری یک فرض با

از:VPنمودار عبارتند شریط کرد.این رسم

باشند.1 می آرمانی فرآیندها تمام .

ک2 گاز یک همواره هوا( و بنزین )مخلوط دستگاه با. ولی دهد نمی رخ آن در شیمیایی واکنش اثر بر اشتعالی و است امل

رسد. می واقعی ماشین گرفتن آتش ی مرحله پایان در گاز فشار و دما به محیط از گرما گرفتن

یابد3 می کاهش آن فشار و دما محیط، به گرما دادن با و ماند می باقی استوانه داخل در گاز و دهد نمی رخ گاز تخلیه ..

نمودار: این در حال
مرحله حجدم  BتاAدر و افدزایش آن دمای و فشار ، شود می متراکم سرعت به دستگاه

مرحله در تراکم(. ی )مرحله یابد می کاهش گرمایCتاBآن گیدرد HQدستگاه می را

گرفتن(. آتش ی مرحله )معادل رود می باال زیادی مقدار به ثابت حجم در آن فشار و دما و

ی مرحله حجدم  DتاCدر و کداهش آن فشار و دما شود، می منبسط سرعت به دستگاه

ب را پیستون و یابد می افزایش کار(. آن انجام ی )مرحله راند می پایین طرف ه

ی مرحله گرمایAتاDدر میCQدستگاه کاهش آن فشار و دما و دهد می دست از را

تخلیه(. ی مرحله )معادل یابد

چرخه این کارمفیددر ب، گیرد می گاز از موتور برابرکه اتو چرخه نمودار در محصور مساحت ا

است.
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: گرمایی ماشین بیان به ترمودینامیک دوم چشدمهقانون از دریافتی گرمای تمامی که ندارد وجود گرمایی ماشین هیچ

کند تبدیل کار به را Qc≠0گرم

گرمایی ماشین یک در هرگاه بیانQc=0یعنی به ترمودینامیک دوم قانون شود.گرماشینشود، می نقض مایی

رابطده از آوریم بدست ترمودینامیک اول قانون از استفاده با گرمایی ماشین یک در را کار و گرما بین رابطه بخواهیم اگر

CH QWQ عالمت رابطه این در کنیم. می سیCQوWاستفاده از امداچون است منفی شوند می خارج ستم

گیریم. می نظر در را آنها ی اندازه رابطه این در ما

دومقانوناساسبراماشودنمینقضترمودینامیکاولقانونشود،تبدیلکاربهگرماتمامچرخهیکدراگرتذکر:

اترمودینامیک گرمایی، ماشین بیان اینواستممکنغیردهد،انجامراتبدیلیناکهماشینیچنینساخت وطراحیمکانبه

نیست. تکنولوژی ضعف

میتبدیلکاربهگرماتمامیعنی.ندیکدیگرنهیقرگرماوارک،باشدمیصفریدرونیانرژراتییتغچوندماهمانبساطفرآینددر

بهاستشدهبیانچرخهیکبراینامیکترمودیدومقانونزیرا .کندمیننقضراترمودینامیکدومقانون ،فرآینداین .شود که

گردد می باز اولیه بهدماهمفرآینددرتواننمیدیگرعبارتبه.گرددمینازباولحالتبهدستگاهکهفرآیندیکبراینهحالت

.کردتبدیلکاربهراگرمانامحدودطور

گرمایی: ماشین گرمایبازده کل به شده انجام کار مطلق قدر گویند.نسبت گرمایی ماشین بازده را گرم چشمه از دریافتی

ها ماشین ی همه برای گرمایی ماشین بازده

آرمانی حالت در گرمایی ماشین بازده

گرمایی ماشین بیان به ترمودینامیک دوم قانون به توجه )(با WQH هیچ تماشینیبازده باشد.%100واندنمی

بازده با گرمایی های ماشین واقعی ی دارد.بازده تفاوت آرمانی ماشینهای واقی بنزیندیبازده سوز درون های ماشین عی

ماشین30ات25حدوددر واقعی ی بازده و حدوددرصد در بخار های ماشین و دیزل سوز درون است40های .درصد

: کارنو مهنچرخچرخه توسط که ای سه (( فرانسوی در   دس و اسدت شدده مطدرش کامدل گازهای مورد در کارنو(( دی

دارد. خاصی اهمیت گرمایی های ماشین بازده آن    بررسی ی بدازده کده کدرد طراحدی را آرمدانی و فرضی ماشین یک او

باشد می ترمودینامیک دوم قانون با سازگار و  .بیشینه

از چرخه مراین در که شده تشکیل فرآیند یچهار دما1شمارهحله هم دمایانبساط در گاز و گرمایHTست ،HQاز را

گیرد می گرم یومنبع مرحله فرآیند2شمارهدر یک درروطی تابی آن دمای و شده یابددCTمنبسط می درکاهش و

شماره ی صورت3مرحله دمبه دمایاهم در گرمایCTو و شود می منبدع CQمتراکم بده را

دهد می یدروسرد صورت4شمارهمرحله به دررو، بهبی دوباره آن دمای تا شده HTمتراکم

شود کامل چرخه و  .برسد

فرآیند طول در گاز بیشتر،یکدمای و استثابت مقدار )(ین HTفرآیند در و،سهو ثابت دما

است مقدار )(کمترین CT. 

چرخده  بدازده باشد، باالتر گرم منبع دمای و تر پایین سرد منبع دمای چه هر کارنو چرخه در

و سرد منبع دمای اختالف چه هر گفت توان می کلی طور است.به بیشتر یابد.کارنو افزایش آن بازده باشد، بیشتر گرم

H
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کارنو: ماشین دمایبازده به وابسته فقط گرمایی ماشین این سردبازده و گرم منبع دماهایدو کهCTوHTبا باشد می

آنها شود.بین می محاسبه زیر رابطه از و کند می کار

HTگرم چشمه دمای :
H

C

H T

T

T

T



 1

CTسرد چشمه دمای :

دماهای با منبع دو بین که گرمایی ماشین هیچ بازده کارنو، قضیه ازCTوHTبنابر بیشتر تواند نمی هرگز کند می کار

گرمایی ماشین هر برای یعنی کند، می کار منبع دو همین بین که باشد یی کارنو ماشین ی کارنوبازده .باشد می

: بنکته کردن سرد جای به تازه آب کردن جایگزین و دستگاه از بخار کردن خارج با توان چگالندهمی چگالنده، در خار

در و شده خارج سیستم از بخار همراه نیز گرما مقداری کار، این با اما کرد تر کوتاه را سیکل و کرد حذف چرخه از را

یابد.CQحقیقت می کاهش گرمایی ماشین بازده نتیجه در و یابد می افزایش

: نمودارنکته ماشیV-Pهرگاه یک بدا  برای یدا و یابدد افزایش گاز دمای که نمودار از قسمت هر در شود داده گرمایی ن

رابطه TnRVPتوجه  بدرای فرآیندد از مرحله آن گرمای شود، مثبت عددی گاز برای حجم در فشار حاصلضرب

گرمددایی گددا  HQماشددین دمددای کدده نمددودار از قسددمت هددر در و باشددد توجدده مددی بددا یددا و یابددد کدداهش ز

TnRVPرابطه ماشدین برای فرآیند از مرحله آن گرمای شود، منفی عددی گاز برای حجم در فشار حاصلضرب

مراحلCQگرمایی در شده مبادله گرمای زیر، شکل در مثال باشد. بدرای ABوDAمی گدرم منبع در شده مبادله گرمای

باشند.ما می گرمایی شین

مراحل در شده مبادله باشند.CDوBCگرمای می گرمایی ماشین برای سرد منبع در شده مبادله گرمای

نقطه به مربوط دما بیشترین نمودار این نقطهBدر به مربوط دما کمترین ماشدین  Dو بدازده محاسدبه برای که باشد می

شود. می استفاده کارنو

B

D

B

DB

T

T

T

TT
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: کندکارنوچرخهبرایحتیمحدودیتاینواستیکازکمترگرماییماشینبازده تذکر می صدق کهنیز همانگونه و

شد محدودیتبیان هدایبررسدیازکدهاستحدیبلکهنیستوتکنولوژیصنعتدرمشکالت ومسایلعلتبهاین

.آیدمیبدستنظری

ماشین بازده افزایش توانبرای می داد.CQگرمایی کاهش ماشدینبدازدهتوانددمدیتکنولوژی وصنعتپیشرفترا

استراگرمایی بیشتری مقدار که کارنو های ماشین بازده کارنوهرگزولیکندنزدیکبه ماشین بازده از را آن تواند نمی

برساند. یک به و کرده بیشتر

: کیخچال است ی گرمداییوسیله ماشین یک تعبیری به کند. منتقل گرم منبع به سرد منبع از را گرما کار، دریافت با ه

کند می کار عکس جهت در طریقکه این کندانسدور     به در و شدده تبددیل گداز بده گرمدا گرفتن با آن درون سیال که

می سیستم وارد مایع صورت به دوباره و داده محیط به را خود شود.)چگالنده(،گرمای می تکرار مرتبا چرخه این و شود

P 

V 

A B 

C D 

)( ABDAH QQQ 

)( CDBCC QQQ 
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و عنوانفضا به آنها از دریافتی گرمای و باشند می سرد منبع عنوان به یخچال داخل محدیط CQمواد هدوای و باشد می

عنو به یخچال منتقلاطراف گرمای و باشد می گرم منبع آنان به عنوان،شده باشد.مHQبه ی

باشد پادساعتگردمی صورت به یعنی باشد می گرمایی ماشین چرخش خالف یخچال ترمودینامیکی چرخه نمودار

بر یخچال قدرار   در یخچدال درون سدردی جسدم وقتی یعنی گیرد. می صورت عمل خودی به خود فرآیند گیدردعکس

داده دست از را خود سردگرمای مرتباً مقداترو همچنین و شود دریافدت می شدهری برق شبکه از الکتریکی انرژی ری

دهد. می یخچال گرم منبع به را ها انرژی این مجموعه و کند می

می انرژی های اتالف سایر و اصطکاک از پوشی چشم با و یخچال ی چرخه در شده طی های فرآیند بودن آرمانی فرض با

صورت به یخچال برای را ترمودینامیکی اول قانون QWUتوان  در اندرژی تغییدر بودن صفر به توجه با و نوشت

نوشت: توان می چرخه هر

CH QWQ 

رابطه این مثبتCQوWدر عالمتشان شوند می وارد دستگاه به خارHQوچون دستگاه از عالمتشچون شوند می ج

است. شده گرفته نظر در آنها ی اندازه فوق رابطه در که باشد می منفی

: یخچال عملکرد عملضریب این انجام برای یخچال به شده داده کار مقدار به سرد چشمه از شده گرفته گرمای نسبت

گویند. یخچال عملکرد ضریب را

اقتصادی نظر کند.از منتقل بیرون هوای به یخچال درون از بیشتری گرمای کمتر کار انجام با که است بهتر یخچالی

معموالً تجاری های یخچال عملکرد حدود7تا2بینضریب در خانگی های یخچال عملکرد ضریب هر5و و باشد می

است. تر صرفه به مقرون یخچال از باشد،استفاده بیشتر عدد این چه

عمض مقابلریب رابطه از یخچال هر برای آید.لکرد می دست به
W

Q
K C

فرآینده که یخچالی برای رابطه مقابلاین صورت به باشد می آرمانی آن شودای می .تعریف
CH

C

QQ

Q
K


  

: یخچال بیان به ترمودینامیک دوم قانون

خو صورت به و کار انجام شودبدون نمی منتقل گرم جسم به سرد جسم از گرما خود، به .(W≠0)د

انرژی ی چرخه یک در است.W=0هرگاه شده نقض یخچال بیان به ترمودینامیک دوم قانون شود

است.نکته: مثبت یخچال در شده انجام کار و منفی گرمایی ماشین در شده انجام کار

ا و شود داده ی چرخه ما به اگر بودنبنابراین پادساعتگرد یا ساعتگرد به توجه با شود، خواسته فرآیند آن نوع ما ز

کار بودن منفی صورت کرد.در مشخص را فرآیند نوع آن پی در و آن کار نوع توان می بهفرآیند،چرخه، ماشینمربوط

کار بودن مثبت صورت در و بهفرآیند،گرمایی است.مربوط یخچال

یخچالترمودینامیکدومقانونکهدادنشانتوانمیه:نکت و گرمایی ماشین بیان .ارزندهمیکدیگربابه

کهساختگرماییماشینیکبتواناگردیگرعبارتبه.شدخواهدنقضنیزدیگریشود،نقضآنهاازیکیاگریعنی

دریافتبدونکهساختییخچالتوانمیکرد،تبدیلکاربهراگرمیچشمهازشدهگرفتهگرماییهمهآنکمکبه

.دهدبگرمچشمهبه وگرفتهسرد همچشیکازراکار،گرما

CQ

W

HQ
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: گازی اطاقکولر هوای گازی کولرهای در سرد منبع که تفاوت این با باشد می ها یخچال مانند نیز گازی کولرهای کاری سیستم

ش از آن نگهداشتن(دمای ثابت آوردن)یا پایین برای کولر که است محیطی خارجیا محیط گرم منبع و کند می دریافت کار برق، بکه

دهد. می آن به را کار و سرد منبع از دریافتی گرمایی انرژی مجموع کولرگازی که است

کو توسط اتاق از شده گرفته گرمای آنگاه بماند ثابت اتاق دمای کولرگازی، مداوم کار با که صورتی بهدر شده وارد گرمای با برابر لر

است.رسروش اتاق به محیط از انش

: نمودارنکته یاP-Vهرگاه و یابد افزایش گاز دمای که نمودار از قسمت هر در شود داده گازی کولر یا یخچال یک برای

رابطه توجه TnRVPبا فرآیند از مرحله آن گرمای شود، مثبت عددی گاز برای حجم در فشار حاصلضرب

توجهCQ(یخچال)کولرگازی با یا و یابد کاهش گاز دمای که نمودار از قسمت هر در و باشد می

TnRVPرابطه یخچال برای فرآیند از مرحله آن گرمای شود، منفی عددی گاز برای حجم در فشار حاصلضرب

گازی( زیHQ)کولر شکل در مثال باشد. مراحلمی در شده مبادله سردBC وABر،گرمای منبع در شده مبادله گرمای

باشند. می )کولرگازی( یخچال برای

مراحل در شده مبادله باشند.DAوCDگرمای می )کولرگازی( یخچال برای گرم منبع در شده مبادله گرمای

ووقتی:نکته گاز ترمودینامیکیچرخمقدار بدوه باشد، مقداریکسان جبری عالمت به توجه درWوHQوCQن با و

رابطه گرمایی، ماشین و یخچال در ها کمیت این اندازه گرفتن WQQنظر HC صادق ها دستگاه این هردوی برای

باشد می

داریم: یخچال 1برای



W

Q

W

WQ

W

Q
K HHC

داریم: گرمایی ماشین برای



1


W

Q

Q

W H

H

همان در گاز مقدار همان با که آورد دست به یخچالی عملکرد ضریب برای رابطه یک توان می رابطه، دو به توجه با

کند. می حرکت جهت خالف در و چرخه

پریود)د یا گویند:(Tوره پریود یا دوره را پذیر تکرار حرکت یک کامل انجام برای الزم زمان مدت
نامند. می دوره را چرخه یا سیکل یک انجام برای الزم زمان مدت گرمایی، ماشین و کولرگازی و یخچال کار بررسی در

بررسی یا آزمایش زمان توان می کامل سیکل هر ی دوره محاسبه کرد.برای تقسیم شده انجام کامل سیکل تعداد به را کار
n

t
T




: گرفت.نکته نتیجه ترمودینامیک اول قانون از را آن توان نمی و بوده مستقل ترمودینامیک دوم قانون

ترمودی دوم قانون ولی باشد می انرژی پایستگی قانون از دیگری بیان ترمودینامیک اول قانون اساسزیرا بر نامیک

است. نشده آن نقض باعث آزمایشی هیچ کنون تا و باشد می تجربی مشاهدات

1

1
1

1
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ترمودینامیک فصل های تمرین ها، پرسش ها، فعالیت
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فیزیک و ریاضی رشته اول فصل مسائل و ها پرسش پاسخ
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