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 یصاخ یاهدنیارف ،اه دنیارف نیا نیب رد .دننک یط ار یفلتخم یاهدنیارف دنناوت یم یکیمانیدومرت یاه هاگتسد
 یب دنیارف و  امد مه دنیارف ، راشف مه دنیارف ، مجح مه دنیارف هلمج زا .تسا رت عیسو اهنآ دربراک هک دنراد دوجو
 .میزادرپ یم وررد یب دنیارف فیصوت هب بلطم نیا همادا رد . وررد

 

 وررد یب دنیارف
 ار هاگتسد دیاب ای دنیارف نیا نداد ماحنا یارب .دوش یمن هلدابم امرگ ،طیحم و )زاگ( هاگتسد نیب دنیارف نیا رد
 یاه همچاس یجیردت نتساک ای ندوزفا اب ار طاسبنا ای مکارت لمع سپس و مینک یدنب قیاع الماک ریز لکش قباطم
 تصرف زاگ هک مینک طسبنم ای مکارتم تعرس هب نانچ ار زاگ هکنیا ای و میهد ماحنا یگتسهآ هب نوتسیپ یور یزلف
 .دنکن ادیپ ار طیحم اب امرگ لدابت

 یم رد ریز تروص هب دنیارف نیا یارب کیمانیدومرت لوا نوناق هجیتن رد .تسا  Q=0 وررد یب دنیارف رد نیاربانب
 .دیآ

∆𝑈 = 𝑄 +𝑊 = 0 +𝑊  
∆𝑈 = 𝑊  

 شهاک امد و زاگ ینورد یژرنا هجیتن رد .تسا یفنم )هاگتسد( زاگ یور طیحم راک ،ینامرآ زاگ یوررد یب طاسبنا رد
 .دبای یم شیازفا امد و زاگ ینورد یژرنا و دهد یم خر قافتا نیا سکع ،وررد یب مکارت رد .دبای یم

وررد 	 یب 	 طاسبنا → 𝑤 < 0 → ∆𝑈 < 0 → ∆𝑇 < 0 

وررد 	 یب 	 مکارت → 𝑤 > 0 → ∆𝑈 > 0 → ∆𝑇 > 0 
 

 هناهد فارطا رد یقیقر هلاه هک دوش یم هدهاشم ،مینک زاب عیرس ار درس یلیخ رادزاگ هباشون کی رد یتقو :۱ لاثم
 ؟تسیچ هدیدپ نیا تلع .دوش یم داجیا هباشون
 طاسبنا هباشون زا هدش جراخ دیسکا ید نبرک زین و نآ یالاب رد سوبحم زاگ ،دوش یم زاب هباشون رد یتقو :خساپ
 مزال یژرنا نیاربانب .تشادنپ وررد یب ابیرقت ناوت یم ار نآ هک دریگ یم تروص عیرس نانچ طاسبنا نیا .دبای یم
 نیاربانب .تسا زاگ دوخ ییامرگ یژرنا نامه هک دوش یم نیمات ینورد یژرنا طسوت افرص زاگ وررد یب طاسبنا یارب
 دوجوم تارطق نیا .دوش یم بآ هرطق هب لیدبت ،زاگ رد دوجوم بآ راخب ددرگ یم ثعاب نیا هک دوش یم رتدرس زاگ
  .دوش یم هدهاشم یقیقر هلاه تروص هب یرطب هناهد فارطا رد
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 راشف هب ندیسر و راشف شهاک و زاگ ندش درس نیا رثا رد ،دشاب دامحنا هطقن کیدزن هباشون یامد هک یتروص رد
 .دنزب خی هدش داجیا عیام نیا ،تسا نکمم ،دامحنا هطقن شهاک و وج

 

 وررد یب دنیارف رادومن
 .تسا ریز لکش تروص هب طاسبنا تلاح  یارب وررد یب دنیارف  P-V رادومن

 ار رادومن رد دنیارف ود نیا توافت هکنیا یارب ،تسا امد مه دنیارف P-V رادومن هب هیبش رادومن نیا  هک ییاج نآ زا
 .میریگ یم رظن رد ریز تروص هب یلکش ،میهد صیخشت
 

 .دهد یم ناشن ار 2T1>T تباث یاهامد گنر یبآ یاه نیچ طخ
 ، تسا سامت رد مرگ عبنم کی اب زاگ نوچ یلو دبای یم شهاک زاگ راشف امد مه طاسبنا رد عبنم زا امرگ یرادقم

. دراد ، دریگ یمن امرگ زاگ نآ یط رد هک وررد یب دنیآرف اب هسیاقم رد یرتمک راشف شهاک هجیتن رد و دریگ یم امرگ  
 .تسا وررد یب طاسبنا ۲ دنیارف .تسامد مه دنیارف ،تسا هتفرگ رارق تباث یامد کی رد نوچ ۱ دنیارف نیاربانب

 .تسا هداتفا قافتا دنیارف نیا ،ینورد یزرنا و امد شهاک اب نوچ
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 دنتسه یطاسبنا نوچ .تسا رتشیب دنیارف نیا یارب راک رادقم سپ تسا رتشیب امد مه دنیارف رادومن ریز حطس نوچ
 .تسا یفنم راک
 .داد ناشن زین مکارت تلاح یارب ار  P-V رادومن رد دنیارف ود نیا توافت ناوت یم تروص نیمه هب

 راک سپ ،تسا ۱ زا رتشیب ۲ رادومن ریز حطس توچ .تسا وررد یب ۲ دنیارف و تسامد مه دنیارف ۱ دنیارف اجنیا رد
 .تسا رتشیب امد مه زا مکارت تلاح رد وررد یب دنیارف رد
 .تسا وررد یب ،دراد یرتشیب طخ بیش هک یرادومن تفگ ناوت یم ،رادومن یور دنیارف ود نیا هسیاقم رد :هتکن
 

 وررد یب دنیارف رد راک لومرف
 یگتسب امد رییغت هب ینورد یژرنا رییغت میناد یم .میا هدیسر 2T یامد هب 1T  یامد زا دنیارف دنچ یط  ریز لکش رد
 .تسا ناسکی ینورد یژرنا رییغت دنیارف ۴ ره یارب نیاربانب .دراد

 
 .دمآ یم تسدب ریز هطبار زا مجح مه و راشف مه دنیارف رد زاگ ینورد یژرنا رییغت میدرک تابثا البق

∆𝑈 = 𝑛𝐶!∆𝑇 
 .دیآ یم تسدب ریز هطبار زا وررد یب دنیارف رد زاگ ینورد یژرنا رییغت و راک هجیتن رد

𝑊 = ∆𝑈 = 𝑛𝐶!∆𝑇 
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 اه لاثم
 تسرد ریز دراوم مادک .دوش یم مکارتم وررد یب دنیارف کی رد ،ینامرآ زاگ رادقم مجح ،ریز لکش قباطم :۲ لاثم
 ؟تسا
  .دبای یم شیازفا زاگ ینورد یژرنا -فلا

 .دبای یم شهاک زاگ یامد -ب
 .دنام یم تباث زاگ یامد -پ
 .دریگ یم زاگ هک تسا ییامرگ ربارب زاگ یور هدش ماحنا راک -ت
 .تسا زاگ ینورد یژرنا رییغت ربارب زاگ یور هدش ماحنا راک -ث

 
 
 
 ینورد یژرنا هجیتن رد و تسا تبثم زاگ یور راک ،وررد یب مکارت یارب میداد حیضوت الاب رد هک یروطنامه :خساپ
 هنیزگ ینعی .دنتسه ربارب مه اب ینورد یژرنا رییغت و راک ،تسا Q=0 نوچ نینچمه .دبای یم شیازفا زاگ یامد و
 .دنتسه تسرد ث و فلا یاه

 
 .مینک یم مکارتم وررد یب و راشف مه ،امد مه ی هناگادج دنیارف هس یط ار زاگ کی ،ریز لکش قباطم :۳ لاثم
 ؟دوش یمن هلدابم امرگ دنیارف مادک رد )فلا

 ؟تسا رتمک راک قلطم ردق دنیارف مادک رد )ب
 ؟دنام یم تباث ینورد یژرنا دنیارف مادک رد )پ

 
 
 
 
 
 
 .تسا وررد یب نوچ ۳ دنیارف )فلا :خساپ

 .تسا رتمک نآ رادومن ریز حطس نوچ . ۱ دنیارف )ب
 .تسا امد عبات ینورد یژرنا رییغت و تسامد مه نوچ .۲ دنیارف )پ
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 1V  و 2V نیب یا هطبار هچ .دور یم b تلاح هب a تلاح زا ،وررد یب دنیارف کی یط ،ینامرآ زاگ یرادقم :۴ لاثم
 ؟شهاک ای دبای یم شیازفا امد و تسا رارقرب

 .تشون تلاح هلداعم زا هدافتسا اب ناوت یم سپ .میراد امد شیازفا ، وررد یب مکارت رد :خساپ
 

𝑇" > 𝑇# →
𝑃"𝑉"
𝑛𝑅

>
𝑃#𝑉#
𝑛𝑅

→ 𝑃"𝑉" > 𝑃#𝑉# 
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1
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 فلتخم دنیارف دنچ اه لاثم رد  هک نوچ .میزومایب زین ار رگید یاه دنیارف ات میراد زاین رتشیب یاه لاثم حرط یارب
 .دینک هعجارم بلطم نیا هب رتشیب یاه لاثم هدهاشم یارب .میراد
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