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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 امد مه دنیارف فیصوت هب بلطم نیا همادا رد . وررد

 

 امد مه دنیارف
 ،ریز لکش قباطم ناوت یم امد مه دنیارف کی نداد ماحنا یارب لاثم روط هب .دنام یم تباث دنیارف نیا رد زاگ یامد
 ار زاگ مجح و  میهد یم رارق زاگ هیلوا یامد ربارب و تباث یامد اب ییامرگ عبنم کی اب سامت رد ار زاگ یواح هناوتسا
 .دبای یم شیازفا هناوتسا لخاد زاگ راشف هجیتن رد .میهد یم شهاک ،نوتسیپ یور یاه همچاس هتسهآ ندوزفا اب
 .دنراد نوراو هطبار دنیارف نیا رد مجح و راشف ینعی

 

 
 راک و امرگ ،ینورد یژرنا رییغت
 ،تسامد زا یعبات طقف نآ ینورد یژرنا هک ینامرآ زاگ یارب نیاربانب .دنک یمن رییغت زاگ یامد ، امد مه دنیارف رد
  .تسا رفص ینورد یژرنا رییغت

∆𝑈 ∝ ∆𝑇 
∆𝑇 = 0	 → 	∆𝑈 = 0 

 
 .تشون ریز تروص هب ار امد مه دنیارف رد امرگ و راک نیب هطبار ناوت یم ،کیمانیدومرت لوا نوناق زا هدافتسا اب

∆𝑈 = 𝑄 +𝑊 = 0 
𝑄 = −𝑊  
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 امد مه دنیارف یاه رادومن
 مکارت رد ینعی .دوش یم یفنم  Q ،الاب هطبار قبط هجیتن رد .تسا تبثم زاگ یور هدش ماحنا راک ،امد مه مکارت رد
 دنیارف نیا P-T رادومن .تشاد میهاوخ راشف شیازفا ،زاگ مجح شهاک اب .دهد یم تسد زا امرگ زاگ ،امد مه
 .دوب دهاوخ ریز تروص هب مکارت تلاح یارب
 

 .دوب دهاوخ ریز تروص هب مکارت یارب دنیارف نیا  V-T رادومن

 
 
 .دینک هجوت ریز لاثم هب دنیارف نیا P-V رادومن مسر یارب
 

 مکارتم  1L2V= مجح اب ییاهن تلاح ات 1atm1P= و 4L 1V= هیلوا تلاح زا تباث یامد رد ار ینامرآ یزاگ :۱ لاثم
 .مینک یم

 اب ار  P-V رادومن و دینک باسح 1L و 2L و 3L یاه مجح زا کی ره یارب ار زاگ راشف ،دنیارف نیا یط رد )فلا 
 .دینک مسر هطقن ره تاصتخم ندوب مولعم و یبای هطقن شور زا هدافتسا

 ؟تسا ردقچ دنیارف نیا رد W و Q،دشاب لوژ ۵۵۰۰ رادومن نیا ریز حطس تحاسم رگا )ب
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 )فلا :خساپ

 
 .دنوش یم باسح ریز تروص هب امرگ و راک دوش یم مکارتم زاگ نوچ )ب

W = +|S| = +5500	J	
𝑄 = −𝑊 = −5500𝐽 

 
 گنرس نوتسیپ ،یتدم زا سپ .دینک  بآ زا یگرزب مجح دراو ار نآ و دودسم ار اوه یواح گنرس کی یاهتنا :۲ لاثم
 ؟دنکیم یط ار یدنیارف هچ گنرس نورد یاوه .دیراشفب یمارآ هب ار
 یم امد مه بآ اب گنرس نورد یاوه ،مینکیم ربص یتدم و میزادنا یم بآ رد ار اوه یواح گنرس یتقو :خساپ

 یلیخ تروص هب نوچ و .دراد رارق )بآ گرزب مجح( امرگ عبنم اب طابترا رد گنرس نورد یاوه ،سپ نیا زا .دوش
 یامد نوچ .تشاد میهاوخ امد مه دنیارف رد مجح شهاک و راشف شیازفا ،میهد یم راشف ار نوتسیپ هتسهآ

 نیا یلو دوش یم دایز یمک ادتبا امد ،دنیارف نیا کچوک هلحرم ره رد .دنام یم یق اب امرگ عبنم یامد نامه هاگتسد
  .دوش امد مه بآ اب هرابود اوه هکنیا ات دوش یم ناربج بآ هب امرگ نداد اب امد شیازفا
 

 تیمها عقاو رد.دنک رییغت شیامد هکنآ یب دنک یم امرگ لدابت طیحم اب زاگ،دنیارف نیا رد هک دیشاب هتشاد تقد
 هزادنا نامه هب ،دهد ماحنا راک هاگتسد یور طیحم یتقو .تسا رگیدکی هب امرگ و راک لماک لیدبت رد امد مه دنیارف
 .دهد یم امرگ طیحم هب هاگتسد
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 هدش مسر فلتخم یاهامد رد ینامرآ زاگ کی یامد مه طاسبنا هب طوبرم P-V رادومن ،وربور لکش رد :۳ لاثم
 .تسا

 
 :دیهد ناشن )فلا

𝑇! > 𝑇" > 𝑇# > 𝑇$ 
 

 ؟تسا رتشیب دنیارف مادک رد هدش ماحنا راک هزادنا ،نیعم مجح رییغت کی رد )ب
 
 .تشاد میهاوخ تلاح هلداعم هب هجوت اب )فلا :خساپ

PV = nRT 

𝑃 = :
𝑛𝑅
𝑉
>𝑇 

 V نوچ.تسا ناسکی تلاح ۴ ره یارب ،زتنارپ لخاد رادقم طخ نیا یور ،مینک مسر V روحم رب دومع یطخ رگا
 یامد )رادومن نیرتالاب ینعی( دراد یرتشیب راشف ،دومع طخ نیا یور هک یرادومن نیاربانب .دراد صاخ رادقم کی
 .دراد یرتشیب

 یرتشیب رادومن ریز تحاسم ییالاب رادومن سپ .تسا طوبرم P-V رادومن ریز حطس تحاسم هب راک هزادنا )ب
 .تشاد میهاوخ ینعی ،دراد

|𝑊!| > |𝑊"| > |𝑊#| > |𝑊$| 
 .دراد یفنم یرادقم راک ،تسا یطاسبنا دنیارف نوچ دیشاب هتشاد تقد
 
 ود نیا هب طوبرم P-V رادومن .تسا ریز لکش تروص هب )لماک( ینامرآ زاگ لوم ۰٫۴ یارب V-T رادومن :۴ لاثم
 )R=8J/mol.K( ؟تسا مادک دنیارف
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 طاسبنا BC دنیارف و .دشاب P روحم رب دومع دیاب دیدج رادومن رد ینعی تسا راشف مه مکارت AB دنیارف :خساپ
 مینکیم هدافتسا تلاح هلداعم زا زین مه تابساحم یارب .تسا ینحنم تروص هب P-V رادومن رد هک تسا امد مه
 .مینک باسح فلتخم طاقن رد ار راشف ات

𝑃% =
𝑛𝑅𝑇%
𝑉%

=
0.4 × 8 × 500
4 × 10&"

= 4 × 10'𝑝𝑎 

 
𝑃( = 𝑃% = 4 × 10'𝑝𝑎 

 

𝑃) =
𝑛𝑅𝑇)
𝑉)

=
0.4 × 8 × 250
8 × 10&"

= 1 × 10'𝑝𝑎 

 .دوش یم ریز تروص هب دنیارف نیا P-V رادومن هجیتن رد
 

 
 
 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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