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 نیناوق زا یکی نوناق نیا .دزادرپ یم متسیس کی ینورد یژرنا و راک ، امرگ هطبار نایب هب کیمانیدومرت لوا نوناق
 مرفص نوناق .مینادب ار کیمانیدومرت مرفص نوناق تسا رتهب نآ هب نتخادرپ زا لبق و .تسا کیمانیدومرت هناگ راهچ
 لاح رد رگیدکی اب ،دنشاب ییامرگ لداعت لاح رد یموس متسیس اب متسیس ود رگا هک دنکیم نایب کیمانیدومرت
 .میسانشب ار یژرنا لدابت یاه هار دیاب نینچمه .دنلداعت

 نیح رد هاگتسد هک دوشیم ضرف ًالومعم و دریگیم تروص راک و امرگ قیرط ود زا هاگتسد و طیحم نیب ىژرنا لدابت

  .تسا امرگ عبنم کی اب سامت رد ،امرگ لدابت

 امرگ

 امرگ هلدابم یماگنهزین هاگتسد و طیحم .دوشیم  هلدابم مسج ود نیب ،امد فالتخا ببس هب هک تسا ىاىژرنا امرگ
 ار ىیامرگ و ،تبثم تمالع اب ،دریگیم هاگتسد هک ار ىیامرگ ،دادرارق هبانب.دنشاب هتشاد امد فالتخا مه اب هک دنراد
 امرگ هلدابم امرگ عبنم کی اب هاگتسد کیمانیدومرترد.میهدیم ناشن ىفنم تمالع اب ،دهدیم تسد زا هاگتسد هک
 .میهد یم ناشن Q تمالع هب ار امرگ 	.مینکیم یفرعم ارنآ،همادارد هک دنکیم

 

 امرگ عبنم

 هک تسا گرزب نانچ ،دراد امرگ لدابت نآ اب هک یهاگتسد مرج لباقم رد نآ مرج هک تسا یمسج امرگ عبنم کی
  .دنکب یسوسحم یامد رییغت هکنآ یب ،دهدب تسد زا ای ،دریگب امرگ یدایز رادقم دناوتیم

 بوذ خی و هدش کنخ یاچ یتدم زا سپ ،میراذگب قاتا یاوه رد ار خی هعطق کی ای غاد یاچ ناکتسا کی هاگره
 یاوه ،لاثم نیا رد .دنک یسوسحم رییغت قاتا یاوه یامد هکنآ یب ،دوشیم ربارب اوه یامد اب ناشیامد و دوشیم
  .دنیوگیم امرگ عبنم ،خی هعطق ای یاچ یارب ار قاتا

 

 راک

 هک نوتسیپ و دوشیم طسبنم  زاگ ،مینک مرگ یمک ار زاگ رگا .دهدیم ناشن هناوتسا کی نورد ار یزاگ،ریز لکش
 ،دنکیم دراو نوتسیپ هب زاگ هک F یورین ییاج هباج نیا رد .ددرگیم اج هباج پچ تمس هب دراد یزیچان کاکطصا

 .تسا نوتسیپ ییاج هباج هزادنا رد F یورین  یگرزب برض لصاح اب ربارب راک نیا رادقم .دهدیم ماحنا راک
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 هطبار هچ اب راک مییوگ یم یکیمانیدومرت دنیارف ره یارب یرگید بلاطم رد و میزادرپ یمن راک هبساحم هب ام اجنیا رد 
 .دوش یم هبساحم یا

 ینورد یژرنا

 ناوتىم ،رت قیقد روط هب .تسا ربارب هدام نآ هدنهد لیکشت یازجا ىاهىژرنا عومجم اب هدام کی ىنورد ىژرنا
 هدام نآ ىاه هرذ لیسناتپ و ىشبنج ىاهىژرنا عومجم اب ،میهدیم ناشن U اب ار نآ هک هدام ىنورد ىژرنا هک تفگ
 راشف یاه تیمک هب رادقم نیا  .تسا صخشم U رادقم ،دراد رارق ىنیعم تلاح رد هاگتسد هک ىماگنه .تسا ربارب
 .دراد یگتسب امد و

 زاگ ینورد یژرنا ،امد شیازفا اب هک یروط هب .تسا زاگ یامد عبات طقف ینورد یژرنا )ینامرآ( لماک زاگ دروم رد
 .دبای یم شهاک زاگ ینورد یژرنا ،امد شهاک اب و دبای یم شیازفا

 کیمانیدومرت لوا نوناق

 یژرنا اب لوا تلاح زا ود ره ای و امرگ ای راک هلدابم اب  راواتسیا یکیمانیدومرت دنیارف کی رد هاگتسد  هک یماگنه
 رادقم هب هک دوش یم هبساحم ریز هطبار زا ینورد یژرنا رییغت ،دور یم  2U ینورد یژرنا اب مود تلاح هب  1U  ینورد
 .دراد یگتسب طیحم و هاگتسد نیب هدش هلدابم راک و امرگ

∆𝑈 = 𝑈! −	𝑈"  

 .دوش یم نایب ریز هطبار تروص هب کیانیدومرت لوا نوناق

∆𝑈 = 𝑄 +𝑊 

 :دوش یم یراذگیاج ریز تروص هب یفنم و تبثم ریداقم نآ رد هک

  .دوب دهاوخ  Q<0دوش طیحم دراو هاگتسد زا امرگ رگا و  Q>0دوش هاگتسد دراو طیحم زا امرگ رگا
  W>0دهد ماحنا راک هاگتسد یور طیحم هک یتروص رد و  W<0دهد ماحنا راک طیحم یور هاگتسد هک یتروص رد
  .تسا

 

 هک یراک رگا .دبای یم طاسبنا و دریگ یم طیحم زا امرگ لوژ ۴۲۰ هاگتسد یکیمانیدومرت دنیارف کی رد :۱ لاثم
 ؟تسا ردقچ هاگتسد ینورد یژرنا رییغت ،دشاب لوژ ۱۰۰ دهد یم ماحنا طیحم یور هاگتسد
 
 تمالع ،دهد یم ماحنا راک طیحم یور هاگتسد نوچ و تبثم Q تمالع دریگ یم امرگ طیحم زا هاگتسد نوچ : خساپ

w تشاد میهاوخ نیاربانب .تسا یفنم. 

∆𝑈 = 𝑄 +𝑊 = +420 − 100 = +320	𝐽 
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 زاگ یامد ،دهد مجح شیازفا یمارآ هب ،نوتسیپ ندرب الاب اب ،هدش یدنب قیاع یفرظ رد لماک زاگ کی یتقو :۲ لاثم
 ؟شهاک ای دبای یم شیازفا

 سپ تسا هدش یدنب قیاع هاگتسد نوچ میرادن طیحم و هاگتسد نیب امرگ لدابت .دبای یم شهاک زاگ یامد :خساپ

 تمالع ،دهد یم ماحنا راک طیحم یور هاگتسد هک ییاج نآ زا و .دوش  یم  DU=W  هجیتن رد.تسا رفص امرگ رادقم
 رییغت نوچ .دبای یم شهاک دنیارف نیا رد زاگ ینورد یژرنا ینعی.دوش یم یفنم ینورد یژرنا رییغت هجیتن رد و راک
 .دبای یم شهاک زین امد سپ ،دراد یگتسب امد هب طقف لماک زاگ کی ینورد یژرنا

 زین ینورد یژرنا رییغت هجیتنرد  . T1T=2 ینعی میشاب هتشادن امد رییغت لماک زاگ یارب دنیارف کی  رد تسا نکمم
 .دوش یم رفص

∆𝑈 = 𝑄 +𝑊 = 0 

𝑄 = −𝑊  

 .دوش یم رگیدکی فلاخم ناشیاه تمالع اما تسا ناسکی امرگ و راک هزادنا تروصنیا رد

 رادقم ربارب تیاهن رد زاگ یامد هک یروط دوش یم ماحنا دنیارف دنچ یط رد اه تلاح رییغت اه هاگتسد زا یخرب رد
 .تسا رفص لماک هخرچ کی یارب ینورد یژرنا تارییغت .مییوگ یم هخرچ کی نآ هب هک .دوش یم هیلوا

 

 

 

 

 

 

Website: https://physicfa.ir 
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