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ترمودینامیک

مطالع به ترمودینامیک رابطهدر میپردازیمه مکانیکی کار به گرما تبدیل و کار و گرما .بین

معمو که میگیریم نظر در را خاصی جسم تحوالت ترمودینامیک بدر استال مایع یا گاز شکل باه وو گرما خود پیرامون محیط

میکند مبادله دستگاه.کار پیرامون اجسام و دستگاه را جسم محیطاین باشند، داشته انرژی تبادل آن با میتوانند که را

مخلوط.مینامیم خودرو، موتور میشوددر نامیده دستگاه بنزین بخار و .هوا

م کنید ماددقت از مشخصی بخش دستگاه از تحهنظور که مبادلهالواست و میشودت بررسی پیرامون ومحیط آن بین .انرژی

حالت: آرمانیمعادله گاز استمعادلهباشد(کامل)اگر گاز ازنوع مستقل و ساده آن حالت

nRT=PV

ترمودینامیکی می:فرایند دیگر تعادل حالت به تعادل حالت یک از دستگاه که .رودهنگامی

سریعاگر و بوده تعادل حالت به نزدیک بسیار همواره تعادلدستگاه میرسدببه ایستاوار فرایند را فرایندی .نامندچنین

انرژی میگیرد:تبادل صورت کار و گرما طریق دو از دستگاه و محیط بین انرژى .تبادل

:انرژگرما اگرما اختی سبب به که است مبادلهالى جسم دو بین دما، با.میشودف میگیرد، دستگاه که را گرمایى

عالع با میدهد، دست از دستگاه که را گرمایى و مثبت، نشانالمت منفى .میدهیممت

گرما چنان:منبع دارد، گرما تبادل آن با که دستگاهی جرم مقابل در آن جرم که است جسمی گرما منبع یک

بی بدهد، دست از یا بگیرد، گرما زیادی مقدار میتواند که است بکندبزرگ محسوسی دمای تغییر .آنکه

:بهکار دارد ناچیزی اصطکاک که پیستون و میشود منبسط گاز کنیم، گرم کمی را گاز جابهاگر چپ جاسمت

بزرگیمیگردد. ضرب حاصل با برابر کار این است.Fیروینمقدار پیستون جایی به جا اندازه در
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ترمودینامیک: اول قانون و درونی انرژىانرژی مجموع با ماده یک درونى تشکیلانرژى اجزای برابردهندههاى ماده آن

با.است را آن که ماده درونى انرژىنشانUانرژى مجموع با ذرهمیدهیم، پتانسیل و جنبشى استهاى برابر ماده آن .هاى

ترمودینامیکی های  :فرآیند

)حجمالف هم شود.فرایند نمی انجام کار محیط: با که است گرمایی با برابر گاز درونی انرژی گرما)تغییر (منبع

میکند .مبادله

ویژه حجمگرمای در گاز یک است(vC)ثابتمولی .استJ/mol.k  ربرابSIدریکای.برابر

باگرمای برابر اتمی تک آرمانی گازهای برای ثابت حجم در مولی ویژه
3

2
𝑅دو آرمانی گازهای اغلب برای اتمیو

5
با برابر معمولی دماهای در

2
𝑅.است

مثال:

)فشار:ب هم بهفرایند را گاز به دادن گرما واگر میشود منبسط کندى به گاز دهیم، ادامه آهسته بسیار صورت

با طرف به آهسته بسیار میکندالپیستون  .حرکت
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زیرنکته: سطح مساحت با برابر شده انجام کار قدرمطلق صفحنهمواره در فرایند است.P-Vهمودار

مثال:

همنکنه: دمای تغییر اندابرای به گاز یک :Tزهفشار

آن در ویژهpCکه است.گرمای ثابت فشار در مولی

تک آرمانی گازهای ببرای برابر ااتمی
5

2
𝑅معمولیو دماهای در اتمی دو آرمانی گازهای اغلب برای

7

2
𝑅.است

مثال:
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)دما:پ هم تابعیفرایند فقط آن درونی انرژی که آرمانی گاز برای

تغییر استازدماست، صفر درونی .انرژی

)رو:ت در بی دستگاهفرایند بین فرایند این گرما(گاز)در محیط، و

نمیشود (Q=0).مبادله

مثال:
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:دینامیکی ترمو چرخه

باشد شده تشکیل فرایند چند مجموع از که کند طی را فرایندی میتواند .دردستگاه

اولیهچرخه حالت به مختلف فرایند چند طی از پس دستگاه میترمودینامیکی، باز

درونیگردد. انرژی است.تغییر صفر با برابر

چرخه صفحهدر در ساعتگرد انجامهای دستگاه،کار برروی چرخهمنفیشده در هایو

.استمثبتپادساعتگرد،

مثال:
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:گرمایی های ماشین

بیشتر موردامروزه ماشینانرژى طریق از انسان بهنیاز گرمایى مىهاى ماشیندست برخیآید. از استفاده با ها

میکنندفرایند کارتبدیل به را سوخت از حاصل گرمای ترمودینامیکی، زیردریایی،ازهای بخار، کشتی لکوموتیو، قبیل

میش استفاده فضاپیما و هواپیما نیروگاهود.خودرو، حاصهادر ماشینکار این از الکتریکیل انرژی به نخست ها

میشود .تبدیل

ماشین ماشیننخستین از دیگری نوع است. بوده بخار ماشین برونسوزمانند های ماشین گرمایی، وجودهای نیز ها

به که سوختدارند با و میشوند استفاده خودروها موتور در بهخصوص که میکنند کار گازوئیل و بنزین چون هایی

ماشینآ میگویندنها درونسوز ماشین.های این چندطراحی پیمودن از پس دستگاه که است صورت این به ها

اولی حالت به معین خودفرایند .گرددبرمىه

:سوز برون گرمایی های ماشین نیوکامنابتداییالف( ماشین آنها نوع کشیدناستترین بیرون برای

میشد استفاده معادن از ماشینانواع.آب این استرلینگروزآمدتر ماشین بخارها ماشین است.و

وات: بخار مىماشین طى را چرخه که دستگاهى بخار ماشین بخاردر دیگ در آب است. آب کند،

مى دریافت گرما انجاممقدارى از پس و اولیهدادنکند حالت به مختلف، فرایند بخارچند دیگ در خود

چرخهبرمى این و مىدائماگردد .شودتکرار

با به را شیرالپیستون که حالی در با Bمیراند به پیستون وقتی است. شیرالبسته میرسد استوانه  Aی

شیر همزمان میگردد. مسدود بخار دیگ ترتیب، این به و شود می بدینمیگرددبازBبسته ترتیب،و

محفظه وارد و خارج استوانه از میچگالنده،بهبخارورودباچگالندهبخار پایین کهپیستون هنگامی و آید

پایین به شیرپیستون میرسد، خود سطح شیرBترین همزمان طور به و مراحل Aبسته این و میشود باز

نگه خنک همواره را چگالنده کننده، خنک آب میگردد. تکرار بدینمدوباره و واردیدارد که بخاری ترتیب،

میمحفظه ماچگالنده به میگردد، تبدیل خنک)گرددیع آب که کنید نمیتوجه چگالنده وارد کننده

میسازد خنک را آن اطراف بلکه .)شود،

سادهبا ماشینسازیبرخی این تحلیل به میتوان چرخهها وبه پرداخت آرمانیها چرخه)ای به موسوم

رسید. چرخهچرخهرانکین( ایستاوارآرمانی آن فرایندهای که است هرگونهچرخهوای و اصطکاک بدون

باشدالات .فی

)سوز:ب درون گرمایی های کشتیماشین برخی هواپیماها، سواری، خودروهای بیشتر وموتور قطارها ها،

برق کوچک سوزند(ژنراتور)مولدهای میپردازیم.درون آنها متداول نوع دارند .دو نام دیزلی و  .بنزینی

بنزینی: سوز درون های استوانهماشین چند یا یک از بنزینی ماشین است(سیلندر(موتور شده تشکیل

پیستون آنکه داخل میکنندها حرکت پیستونب.ها حرکت سبب سوخت، از حاصل انرژى از خشى

دسته.ىشودیم طریق از مىشود(شاتون)حرکت تبدیل چرخشی حرکت به لنگ میل انرژى.و دیگر بخش

موتور که رادیاتور، طریق لولهاز مىکند، سرد میشودبهمستقیما(اگزوز)خروجیرا داده ماشین.هوا

است فرایند شش شامل که میکند طی را چرخهای :بنزینی

دریچهمکشهربض-1 طریق از هوا و بنزین مخلوط پیستون، آمدن پایین با استوانه: وارد مىورودى

.شود

باتراکمهضرب-2 پیستون مىال: متراکم را مخلوط آید، حجممى به را آن و تراکم .میرساندV1کند این

می رخ سرعت .دهدبه

گرفتن-3 باآتش به پیستون که هنگامى مىال: جرقه شمع رسید، خود وضعیت آتشترین مخلوط زند،

ثابتمى حجم در آن فشار و دما و باV1گیرد زیادى مقدار  .رودیمالتا
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اثر:قدرتهبضر-4 در مرحله این در

مى منبسط مخلوط زیاد، شودفشار

از آن حجم میرسد.V2بهV1و

می رخ سرعت به انبساط .دهداین

دردرحالیتخلیه:-5 پیستون که

وضعیتپایین قرار(V2حجم)ترین

دریچه سوپاپ بازخروجیدارد،

محصو از قسمتی و تالمیشود

دریچه از دود صورت به احتراق

میشود خارج  .خروجی

باگازخروجهبضر-6 پیستون میال:

بقیه و راالحصومآید احتراق ت

حجم و میراند بابیرون یالفضای

از اولیهV2پیستون مقدار .میرسدV1به

گرمایی ماشین کار:بازده همان خروجی مفید دادهWانرژی انرژی همانو ماشین، به شده

داریماست.QHگرمای گرمایی ماشین هر بازده برای :بنابراین،

ماشینبازده حدودهایواقعی در بنزینی ماشین30تا20درونسوز بازده درونسوزدرصد، های

حدود در ماشین35تا30دیزلی بازده و بخاردرصد، برونسوز است40تا30های .درصد
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مثال:

ترمودینامیک دوم گرماییقانون های ماشین  :و

چرخه دستگاه نیست آممکن طی در که بپیماید را دماای منبع از را گرما مقداری کارالبان به را آن تمام و جذب

کند .تبدیل

کارنو بازدها:قضیه که کرد طراحی را آرمانی و فرضی ماشین یک ترمودینامیکآنو دوم قانون با سازگار و بیشینه

دریافت و بازدهباشد مادکه از مستقل ماشینی کاریچنین چرخهه که ماشیناست این میکند. طی را ماشین

می کارنو ماشین را .نامندفرضی

دماهایبازده با منبع دو بین که گرمایی ماشین نمیTLوTHیک هرگز میکند بازدهکار از بیشتر ماشینتواند

باش میکندکارنویی کار منبع دو همین بین که .د

:ها یخچال و ترمودینامیک دوم قانون

با دمای با جسمی از همواره عملالگرما این عکس ولی میشود، منتقل پایین دمای با جسمی خودبههببه خودطور

نمی می.دهدرخ کار انجام با گرمااما کردتوان منتقل گرم جسمی به سرد جسمی از .را

عملکرد: باضریب میخواهیم یخچال هر بگیریم.در دماپایین منبع از را گرما بیشترین ممکن، کار کمترین صرف

یخچال عملکرد ضریب گرفتهبه(K)بنابراین، گرمای نسبت دماصورت منبع از )پایشده یخچال(QLین موتور که کاری به

میدهد میشود ( W)انجام :تعریف

ماشین بامانند حد آنها بازده که گرمایی باییالهای حد نیز ها یخچال عملکرد ضریب برای اینییالدارد، به دارد. وجود

با میشودالحد گفته کارنو یخچال عملکرد ضریب ،.
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مثال:

کنکور: سواالت

محفظه-1 حجمدر به گاز6/33ای فشار دارد. وجود هلیم و اکسیژن گاز دو از مخلوطی آن5102لیتر دمای و پاسکال

گاز7 جرم اگر است. سلسیوس چن54درجۀ باشد، مولکولگرم درصد آد استهای اکسیژن )?ن
Kmol

J
R

.
8,

mol

g
M O 32

2
,

mol

g
M He 4)(97)ریاضی

1)502)603)404)30

پاسخ:
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فشار،-2 هم فرآیند یک طی اتمی، تک گاز مول میJ40یک انجام محیط روی ژولکار چند گاز درونی انرژی تغییر دهد.

(97)ریاضیاست؟

1)1402)1003)604)20

پاسخ:

حالت-3 از فرآیند دو طی با کامل گاز حالتaیک گازمیcبه روی شده انجام کار مسیر این در اگر شدهWرود. داده گرمای ،

گاز گازوQبه درونی انرژی عالمتUتغییر چگونهUوW،Qباشد، ترتیب (97)ریاضیاند؟به

مثبت1 و صفر مثبت، )

مثبت2 و مثبت مثبت، )

صفر3 و منفی مثبت، )

مثبت4 و مثبت منفی، )

پاسخ:
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گرمای-4 فشار، هم فرآیند یک در اتمی تک کامل گاز میQمقداری اندازۀرا به آن درونی انرژی و میUگیرد کند.تغییر

است؟ درست گزینه خارج(97)ریاضیکدام

1)UQ 2)UQ 3)UQ 
5
3

4)UQ 
3
5

پاسخ:

از-5 فشار، هم فرآیند یک طی هلیم گاز مول نیل به10حجم می8لیتر برابرلیتر گاز اولیۀ دمای اگر کارC27رسد. باشد،

است؟ ژول چند گاز روی شده (انجام
.

(
Kmol

J
R 8خارج(97)ریاضی

1)240-2)1200-3)2404)1200

پاسخ:

روبه-6 است؟چرخۀ درست مورد کدام چرخه این در است. کامل گاز معینی مقدار به مربوط خارج(97)ریاضیرو،

1)cabc WW 

2)abca QQ 

3)abca UU 

4)abca UU 
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پاسخ:
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