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  ییاهن تلاح هک یتروص رد .دشاب هدش لیکشت دنیارف دنچ عومجم زا هک دنک یط ار یدنیارف دناوت یم هاگتسد
 هتفرگ لکش یکیمانیدومرت هخرچ مییوگ یم ،ددرگرب دوخ ییادتبا تلاح هب دنیارف دنچ نیا یط زا سپ هاگتسد
 .تسا
 

 یکیمانیدومرت هخرچ
 لاثم روط هب .ددرگ یم زاب دوخ ییادتبا تلاح هب فلتخم دنیارف دنچ یط زا سپ هاگتسد ،یکیمانیدومرت هخرچ رد
 راشف مه دنیارف و bc وررد یب ای امد مه ، ab  مجح مه دنیارف هس یط زا سپ ، هخرچ کی رد هاگتسد ریز لکش رد

ca تسا هتشگزاب دوخ ییادتبا هطقن هب. 

 
 .تسا رفص ربارب ینورد یژرنا رییغت ،تسا ناسکی ییادتبا تلاح اب ییاهن تلاح ،یکیمانیدومرت هخرچ رد نوچ

∆𝑈 هخرچ = ٠ 

𝑄 هخرچ = −𝑊 هخرچ  

 

 هخرچ لخاد تحاسم زا هدافتسا اب هخرچ راک هبساحم
 .دهد یم ناشن ار یضرف هخرچ کی ،ریز لکش

 
 تحاسم ربارب ab دنیارف رد راک قلطم ردق ، ’add’a حطس رد روصحم تحاسم ربارب da دنیارف رد راک قلطم ردق
 رد راک قلطم ردق و ’bcc’b حطس رد روصحم تحاسم ربارب bc دنیارف رد راک قلطم ردق و ’abb’a حطس رد روصحم
 راک تمالع سپ دنتسه یمکارت   cd و da یاه دنیارف رد .تسا ’cdd’c حطس رد روصحم تحاسم ربارب cd دنیارف
  .تسا تبثم اهنآ رد راک تمالع سپ ،دنتسه یطاسبنا bc و ab یاه دنیارف و تبثم اهنآ رد
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 مینیب یم مینک عمج مه اب ار اهنآ رگا .تسا ناشیاه تمالع هب هجوت اب الاب یاه تحاسم یربج عمج ربارب هخرچ راک
 هخرچ لخاد تحاسم  ربارب هخرچ راک رادقم  هجیتن رد .دنام یم یقاب طقف هخرچ لخاد روصحم تحاسم تیاهن رد
 .مینک یم هدافتسا هخرچ تهج زا  راک تمالع نییعت یارب و .تسا
 هخرچ راک تمالع ،دشاب درگتعاسداپ هخرچ تهج رگا و یفنم هخرچ راک تمالع ،دشاب درگتعاس ،هخرچ تهج رگا

 .تسا تبثم

𝑊 هخرچ = 𝑆 هخرچ 												 درگتعاسداپ  

𝑊 هخرچ = −𝑆 هخرچ 														 درگتعاس  

 
 نیب هدش هلدابم یامرگ و هخرچ رد زاگ یور راک .دیامیپ یم ار لکش رد هدش هداد ناشن یضرف هخرچ یزاگ :۱ لاثم
 .دینک باسح ار هخرچ رد طیحم و زاگ

 
 هخرچ نوچ تسا تبثم راک تمالع و.مینک یم باسح ار هخرچ لخاد تحاسم راک هبساحم یارب :خساپ
 .تسا درگتعاسداپ

𝑆 = (٨ − ٣) × ١٠۵ × (۵ − ٢) × ٣!١٠ = ١۵٠٠	𝐽 
𝑊 = +𝑆 = +١۵٠٠	𝐽 
𝑄 = −𝑊 = −١۵٠٠	𝐽 

 
 راخب نیشام هخرچ
  .دینیب یم ریز لکش رد ار راخب نیشام کی  P-V رادومن
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  .دوش یم لیدبت غاد بآ راخب هب بآ ،راشف مه دنیارف کی رد AB دنیارف رد
 و .دیآ یم تسدب راخب نیشام زا زاین دروم یکیناکم یژرنا هک  دوش یم یط وررد یب طاسبنا تروص هب BC دنیارف
  .دبای یم شهاک بآ راخب راشف و یامد نآ هجیتن رد
 تروص بآ راخب ناعیم تباث راشف رد ینعی .دیآ یم نییاپ نآ یامد و دهد یم تسد زا امرگ بآ راخب CD دنیارف رد
 .دریگ یم
 راشف ،دوش یم ماحنا تباث ابیرقت مجح رد هک لمع نیا رد .دنادرگ یم رب راخب گید هی ار بآ هبملت DA دنیارف رد
 .دسرب هیلوا رادقم هب ات دبای یم شیازفا
 

 وتا هخرچ
 .دتفا یم قافتا ینیزنب زوس نورد نیشام کی یارب هک دینک یم هدهاشم ار وتا هخرچ ریز لکش رد

 
 .دور یم الاب یدایز رادقم هب نآ راشف و امد و دریگ یم امرگ یرادقم هاگتسد ،مجح مه یدنیارف رد : AB دنیارف
 )نتفرگ شتآ هلحرم لداعم(
 .دنار یم نییاپ فرط هب ار نوتسیپ و دوش یم طسبنم هاگتسد وررد یب یدنیارف رد : BC دنیارف
 لداعم( .دبای یم شهاک نآ راشف و امد و دهد یم تسد زا امرگ یرادقم هاگتسد ،مجح مه یدنیارف رد : CD دنیارف
 )هیلخت هلحرم
 .دوش یم هدنادرگرب هیلوا تیعضو هب نآ مجح و راشف و دوش یم مکارتم هاگتسد ،وررد یب یدنیارف رد : DA دنیارف
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 ونراک هخرچ
 .تسا ریز لکش تروص هب ونراک هخرچ P-V رادومن

 
 .تسا وررد یب دنیارف نامه ،کیتابایدآ الاب لکش رد
 زاگ نیح نیا رد .دریگ یم  HT یامد اب امرگ عبنم کی زا ار امرگ زاگ ،دنیارف نیا رد :)امد مه طاسبنا( ۲ هب ۱ ریسم
 .دهد یم ماحنا راک ،طیحم یور و هدش طسبنم
 طیحم یور و دوش یم طسبنم زاگ .تسا رفص طیحم اب امرگ لدابت  هلحرم نیا رد :)وررد یب طاسبنا( ۳ هب ۲ ریسم
 .دیآ یم نییاپ LT ات هاگتسد یامد هجیتن رد .دریگ یم تروص راک
 نیمه هب .دنام یم تباث LT یامد و دهد یم ماحنا راک زاگ یور طیحم هلحرم نیا رد : )امد مه مکارت( ۴ هب ۳ ریسم
 .دهد یم تسد زا امرگ زاگ لیلد
 دهد یم ماحنا راک زاگ یور طیحم .تسا رفص طیحم اب امرگ لدابت زین هلحرم نیا رد : )وررد یب مکارت( ۱ هب ۴ ریسم
 .دور یم الاب HT ات زاگ یامد و
 .دنک یم راک امد ود نیب هک دراد ییاه هخرچ نیب رد ار هدزاب نیرتالاب ونراک هخرچ

 

  اه لاثم
 لوژ دنچ هخرچ نیا رد هدش هلدابم یامرگ .دیامیپ یم ار ریز لکش قباطم یا هخرچ ،هناوتسا کی لخاد زاگ :۲ لاثم
 ؟تسا
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  :خساپ

𝑆 =
𝐴𝐵 × 𝐵𝐶

٢
=
(٣٠ − ١٠) × ١٠۵ × (۴ − ١) × ٣!١٠

٢
= ۳۰۰۰ 

𝑊 = −𝑆 = −٣٠٠٠	𝐽 
𝑄 = −𝑊 = ٣٠٠٠	𝐽 

 
 تسد زا ca دنیارف رد زاگ هک ییامرگ رگا .تسا ریز لکش قباطم یمتا ود ینامرآ زاگ یرادقم P-T رادومن :۳ لاثم
 ؟تسا لوژ دنچ ab دنیارف رد زاگ یور هدش ماحنا راک ،دشاب لوژ ۳۰۰ ربارب ،دهد یم

 
 .تسا رفص نآ راک سپ .تسا مجح مه  ca دنیارف :خساپ

∆𝑈"# = 𝑄"# +𝑊"# = −٣٠٠	𝐽 
 .تسا رفص زین هخرچ ینورد یژرنا رییغت .تسا رفص نآ ینورد یژرنا رییغت ینعی .تسامد مه bc دنیارف

∆𝑈 هخرچ = ٠	 → 	∆𝑈#$ + ∆𝑈$" + ∆𝑈"# = ٠	 
∆𝑈#$ + ٠ − ٣٠٠ = ٠	 → 	∆𝑈#$ = ٣٠٠	𝐽 

  :میدوب هدرک تابثا ریز تروص هب ار امرگ و راک نیب هطبار  راشف مه دنیارف هوزج رد

𝑄 = −
𝐶%
𝑅
𝑊		 

∆𝑈#$ = −
𝐶%
𝑅
𝑊 +𝑊 = −

٧
٢
𝑊 +𝑊 = −

۵
٢
𝑊  

𝑊#$ = −
۲
۵
∆𝑈#$ = −

٢
۵
× ۳۰۰ = −١٢٠	𝐽 
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