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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 راشف مه دنیارف فیصوت هب بلطم نیا همادا رد . وررد

 

 راشف مه دنیارف
 امرگ عبنم اب هک تسا یا هناوتسا لخاد ینامرآ یزاگ دینک ضرف .دنام یم تباث نآ یط رد زاگ راشف هک تسا یدنیارف
 هیلوا راشف و مجح ،امد رد ادتبا زاگ .تسا ربارب امرگ عبنم و زاگ هیلوا یامد و تسا سامت رد  میظنت لباق یامد اب
 تلع هب .میرب یم الاب  یکدنا ار عبنم یامد .تسا زیچان هناوتسا و نوتسیپ نیب کاکطصا دینک ضرف .دراد رارق
 رد .دبای یم شیازفا یمک زاگ یامد و دوش یم لقتنم زاگ هب امرگ یمک رادقم ، هاگتسد و عبنم نیب یامد فالتخا
 رایسب تروص هب ار زاگ هب نداد امرگ رگا .دنک یم اجباج الاب فرط هب یکدنا ار نوتسیپ و هدش طسبنم یمک زاگ هجیتن
 نیا رد .دنک یم تکرح الاب فرط هب هتسهآ رایسب نوتسیپ و دوش یم طسبنم یدنک هب زاگ ،میهد همادا هتسهآ
 .دنام یم تباث زاگ راشف ،دنیارف
 

 راشف مه دنیارف یاهرادومن
 .دوش یم ریز تروص هبدنیارف نیا  P-V رادومن نیاربانب .دبای یم شیازفا زاگ مجح ،امد شیازفا اب تباث راشف رد

 
 .تسا ریز لکش تروص هب راشف مه دنیارف P-T رادومن
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 کی هلداعم هک تشون ریز تروص هب ار تباث راشف رد امد بسح رب مجح هطبار ناوت یم تلاح هلداعم زا هدافتسا اب
 .درذگ یم تاصتخم ادبم زا هک تسا nR/P طخ بیش اب تسار طخ

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 

𝑉 = (
𝑛𝑅
𝑃
)𝑇 

 .تسا ریز تروص هب میشاب هتشاد مجح و امد شیازفا هک یتروص رد راشف مه دنیارف V-T   رادومن نیاربانب

 .میهد یم رارق سکعرب ار تهج الاب یاهرادومن رد ،میشاب هتشاد مجح شهاک و امد شهاک هک یتروص رد
 

 راشف مه دنیارف رد راک
 .دنک یم دراو نوتسیپ هب هدش هداد ناشن تهج رد ار F=PA تباث یورین زاگ ،دینیب یم ریز لکش رد هک یروطنامه
 زاگ هک تسا ییورین نوچ.تسا تروص نیمه هب ورین نیا تهج ، مکارت رد هچ و طاسبنا رد هچ دیشاب هتشاد تقد
 .دنک یم دراو نوتسیپ هب

 ریز هطبار زا ار)’W( نوتسیپ یور زاگ راک ناوت یم نیاربانب .دنک یم اجباج  d هزادنا هب ار نوتسیپ تباث یورین نیا
 .درک هبساحم

𝑊! = (𝐹 cos 0)𝑑 = 𝑃(𝐴𝑑) = 𝑃∆𝑉 
 .تسا هتفرگ تروص مجح رییغت  Ad الاب لکش رد
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 نوتسیپ هک تسا ییورین تهج فالخ رد و هزادنا مه دنک یم دراو نوتسیپ هب زاگ هک ییورین نوتوین موس نوناق هبانب
 زاگ راک یفنم ربارب ،تسا )W( هاگتسد یور طیحم راک نامه هک زاگ یور نوتسیپ راک نیاربانب .دنک یم دراو زاگ هب
 .تسا )’W( نوتسیپ یور

𝑤 = −𝑃∆𝑉 
 هتشاد)طاسبنا( مجح شیازفا هک یتروص رد .مینکیم هدافتسا الاب هطبار زا راشف مه دنیارف رد راک هبساحم یارب ام
 .تسا تبثم راک تمالع ،میشاب هتشاد )مکارت( مجح شهاک  هک یتروص رد و دیآ یم تسدب یفنم راک تمالع میشاب
 .تسا هاگتسد یور طیحم راک ،مینک یم هبساحم ام هک یراک دیشاب هتشاد تقد

 

  P-V رادومن زا هدافتسا اب راک هبساحم
 .مینکیم باسح ار لکش رد هدز روشاه لیطتسم تحاسم .دیریگب رظن رد ار ریز تباث راشف رد P-V راومن

 
𝑆 = (𝑃 − 0)(𝑉" − 𝑉#) = 𝑃∆𝑉 = |𝑊| 

 
 یور طیحم راک قلطم ردق ربارب ) اهدنیارف رگید رد نینچمه ( تباث راشف رد  P-V رادومن ریز تحاسم نیاربانب
 .درک هدافتسا ،دش هتفگ الاب رد هک مکارت و طاسبنا زا ناوت یم راک تمالع نییعت یارب و .تسا هاگتسد

 
 یم رتیل ۰.۹ هب نآ مجح و دهد یم طیحم هبامرگ یرادقم رفسمتا ۱ تباث راشف رد رتیل ۱ مجح هب ینامرآ یزاگ :۱ لاثم
 ؟تسا ردقچ نآ یور هدش ماحنا راک .دسر
 :خساپ

𝑤 = −𝑃∆𝑉 = −1 × 10$(0.9 − 1) × 10%& = +10	𝐽 
 

 دنیارف رد و لوژ ab ۱۵۰ دنیارف رد .تسا هدش هداد ناشن ینامرآ زاگ کی یارب P-V رادومن ،وربور لکش رد :۲ لاثم
bc  ، ۶۰۰ تسا هدش هداد هاگتسد هب امرگ لوژ. 

 ؟تسا ردقچ ab دنیارف رد زاگ ینورد یژرنا رییغت )فلا 
 ؟تسا ردقچ  abc دنیارف رد زاگ ینورد یژرنا رییغت )ب
 .دینک هبساحم ار  adc دنیارف رد زاگ هب هدش هداد یامرگ )پ
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 امرگ ربارب نآ ینورد یژرنا رییغت نیاربانب تسا رفص دنیارف نیا رد راک .تسا مجح مه ab دنیارف )فلا :خساپ
 .تسا

∆𝑈'( = 𝑄'( = 150	𝐽 
 .درک باسح دنیارف نیا رد ریز تروص هب ار راک ناوت یم سپ .تسا راشف مه bc دنیارف )ب

𝑊() = −𝑝∆𝑉 = −8 × 10*(5 − 2) × 10%& = −240	𝐽 
 

∆𝑈'() = ∆𝑈'( + ∆𝑈() = 150 + (𝑄() +𝑊()) 
∆𝑈'() = 150 + 600 − 240 = 510	𝐽 

 .تسا ناسکی نآ ییاهن و ییادتبا تلاح نوچ .تسا ربارب  هدش هتفگ ریسم ود یارب ینورد یژرنا رییغت  )پ
∆𝑈'() = ∆𝑈'+) = 510	𝐽 

𝑊'+) = 𝑊'+ +𝑊+) = (−𝑃∆𝑉) + 0 = −3 × 10*(5 − 2) × 10%& = −90	𝐽 
∆𝑈'+) = 𝑄'+) +𝑊'+)  

𝑄'+) = 510 − (−90) = 600	𝐽 
 

 راشف مه دنیارف رد امرگ
 .درک باسح ار راشف مه دنیارف رد امرگ لومرف ریز تروص هب ناوت یم امرگ هطبار هب هجوت اب

𝑄 = 𝑚𝑐∆𝑇 = 𝑛𝑀𝑐∆𝑇 
 یامرگ و یلوم مرج تباث ود برضلصاح ناوت یم .تسا زاگ یلوم مرج M هک تسا  m=nM ربارب زاگ مرج میناد یم
 .داد ناشن تباث راشف رد یلوم هژیو یامرگ مانب یرگید تباث اب ار هژیو

𝑄 = 𝑛(𝑀𝑐)∆𝑇 
𝑄 = 𝑛𝑐,∆𝑇 

 رظن رد ریز تروص هب یبسانم بیرقت اب فلتخم یاه زاگ یارب ناوت یم ار تباث راشف رد یلوم هژیو یامرگ رادقم
 .تفرگ

𝑐, =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
5
2
𝑅					 یمتا 	 کت 	 یاهزاگ

7
2
𝑅					 یمتا 	 ود 	 یاهزاگ

9
2
𝑅					 یمتا 	 هس 	 یاهزاگ

 

 .درک تابثا، تلاح هلداعم زا هدافتسا اب  راشف مه دنیارف رد امرگ هبساحم یارب زین ار ریز هطبار ناوت یم
𝑄 = 𝑛𝑐,∆𝑇 = 𝑛𝑐,(𝑇" − 𝑇#) 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 → 𝑇 =
𝑃𝑉
𝑛𝑅
	 

𝑄 = 𝑛𝑐,(
𝑃"𝑉"
𝑛𝑅

−
𝑃#𝑉#
𝑛𝑅

) 

Q =
𝑐,
𝑅
(𝑃"𝑉" − 𝑃#𝑉#)		, 𝑃" = 𝑃# = 𝑃 

Q =
𝑐,
𝑅
𝑃(𝑉" − 𝑉#) 

Q =
𝑐,
𝑅
𝑃∆𝑉 
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 راشف مه دنیارف رد زاگ ینورد یژرنا رییغت
 .درک باسح ریز تروص هب ناوت یم ار راشف مه دنیارف رد زاگ ینورد یژرنا رییغت

∆𝑈 = 𝑄 +𝑊 = 𝑛𝑐,∆𝑇 − 𝑃∆𝑉 
𝑃∆𝑉 = 𝑛𝑅∆𝑇 

∆𝑈 = 𝑛𝑐,∆𝑇 − 𝑛𝑅∆𝑇 = 𝑛∆𝑇(𝑐, − 𝑅) 
 .تسا ریز تروص هب تباث راشف رد یلوم هژیو یامرگ و تباث مجح رد یلوم هژیو یامرگ نیب هطبار

𝑐, − 𝑐- = 𝑅 
𝑐, − 𝑅 = 𝑐-  

 .درک باسح ریز هطبار زا ناوت یم ار راشف مه دنیارف رد زاگ ینورد یژرنا رییغت نیاربانب
∆𝑈 = 𝑛𝑐-∆𝑇 

 

 رتشیب یاه لاثم
 هب شیامد ات دهد یم تسد زا نیولک ۳۰۰ هیلوا یامد اب و رفسمتا ۱ راشف رد  2O ینامرآ زاگ رتیل ۱ هک ییامرگ :۳ لاثم

 ؟تسا ردقچ ،دسرب نیولک ۲۷۰
 .میروآ یم تسدب ار یمتا ود زاگ لوم دادعت تلاح هلداعم زا هدافتسا اب ادتبا :خساپ

 

𝑛 =
𝑃𝑉
𝑅𝑇

=
1 × 10$ × 1 × 10%&

8 × 300
= 0.0416	𝑚𝑜𝑙 

 

𝑄 = 𝑛𝑐,∆𝑇 = 0.0416 ×
7
2
× 8 × (−30) = −34.95	𝐽 

 
 .دهد یم ماحنا راک لوژ ۱۰۰ ،راشف مه طاسبنا کی رد ینامرآ یمتا کت زاگ یرادقم :۴ لاثم
 ؟تسا ردقچ هدرک هلدابمدنیارف نیا رد زاگ هک ییامرگ )فلا

 .دینک هبساحم ار زاگ ینورد یژرنا رییغت )ب
 )فلا :خساپ

Q =
𝑐,
𝑅
𝑃∆𝑉 =

𝑐,
𝑅
(𝑃∆𝑉) =

𝑐,
𝑅
(−𝑊) 

𝑄 =
5
2
S−(−100)T = 250	𝐽 

 .تسا یفنم راک تمالع ،میتشاد زاگ طاسبنا نوچ
  )ب

∆𝑈 = 𝑄 +𝑊 = 250 − 100 = 150	𝐽 
 
 
 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

Website: https://physicfa.ir 

Aparat: https://aparat.com/physicfa      Youtube: https://youtube.com/c/physicfaa 


