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توضيح می دهيم که در هر دو روش گاز را دستگاه فرض 
می کنيم و دستگاه از محيط گرما می گيرد تا دمايش باال رود. اما 
با استفاده از شعله ی چراغ، وقتی به گاز گرما داده می شود دمای 
گاز  به  وقتی  باالتر  دمای  با  جسم  که  حالی  در  نمی شود  کم  شعله 
می توانيم  مقدمه  اين  با  می آيد.  پايين  خودش  دمای  می دهد  گرما 

منبع گرما را تعريف کنيم.

تغيير  گرما  تبادل  اثر  در  نبايد  گرما  منبع  چون  کج فهمی: 
دمای قابل مالحظه ای پيدا کند، می توانيم مخلوط آب و يخ را به 
عنوان منبع گرما در نظر بگيريم. آب جوش هم که روی شعله ی 
چراغ و در حال جوشيدن باشد، دمای ثابت خواهد داشت و اين 
در حالی است که دمای شعله بيشتر از آب است و دائمًا از شعله 

به آب گرما می رسد.

سير تاريخی آزمايش ژول
کردن توپ و  سوراخ  تامسون در ساخت َدَوران مته و  کالريک و رّد آن و تالش  نظريه ی  دانستنی؛ به  در اين 

کارهای تجربی رامفورد و ژول در تبديل انرژی مکانيکی به گرما بحث می شود.

ــ  (رياضی  دبيرستان  سوم  سال  شيمی  کتاب  در  توجه: 
کميت های  و  ترموديناميکی  فرايندهای  مورد  در  مبحثی  تجربی) 

ترموديناميکی و … وجود دارد.
اين مبحث در شيمی سال سوم بيشتر با تأکيد بر کاربردهای 
به عنوان  وجود  اين  با  ولی  است.  شده  مطرح  شيمی  علم  در  آن 

يک دبير فيزيک، اطالع از اين مفاهيم با مراجعه به کتاب شيمی 
سال سوم توصيه می شود. حتی در اين زمينه برای کاربردی کردن 
شرح  به  فعاليتی  می توانيم  آموزشمان  و  ترموديناميک  علم  بيشتر 

زير مطرح کنيم.

الف) با مراجعه به کتاب شيمی سال سوم (رشته رياضی ــ رشته تجربی) کلمات مترادف و تعاريف زير را با توجه 
به آن چه در آن کتاب مطرح شده است بيابيد.

ــ دستگاه ترموديناميکی، محيط ــ علم ترموديناميک  
ــ کميت های ميکروسکوپی و ماکروسکوپی ــ فرايند ترموديناميکی  

ــ دما، گرما، کار  ــ انرژی درونی   
ــ و ……     

ب) شباهت های بين اين مفاهيم در فيزيک و شيمی را بيان کنيد، تفاوت ها را نيز شناسايی و بيان کنيد.

  فعاليت 9

دانستنى 
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پرسش: 
در شکل (١٠):

ــ عالمت کار محيط و کار دستگاه را در هر حالت مشخص کنيد.
ـ برای پاسخ خود دليل بياوريد. ـ

پاسخ: در شکل سمت چپ کار محيط مثبت است. زيرا جابه جايی پيستون در جهت نيروی وارد از طرف 
محيط بر پيستون است و کار دستگاه منفی است زيرا جابه جايی پيستون به سمت پايين و نيروی وارد از طرف گاز بر 

پيستون به سمت باالست. در شکل سمت راست، برعکس است.

کار روی گاز انجام می شودگاز کار انجام می دهد.
شکل (١٠)

آب  و  يخ  خرده های  مخلوط  چون  بله  ١ــ١:  پرسش 
جرم  عليرغم  بنابراين  نمی دهد.  دما  تغيير  يخ  کامل  ذوب شدن  تا 

محدود آن می تواند به عنوان منبع گرما مطرح باشد.
پرسش: اگر بخواهيم بدون مبادله ی گرما دمای گاز درون 
استوانه را باال ببريم چگونه عمل می کنيم؟ (فرض کنيد دور استوانه 

عايق بندی شده است و گرما مبادله نمی شود).
درنتيجه  و  فشار  حجم،  پيستون،  حرکت دادن  با  پاسخ: 
دمای گاز تغيير می کند و درنتيجه انرژی درونی دستگاه نيز تغيير 
می کند. از طرفی وقتی با اعمال نيرو پيستون را حرکت می دهيم و 
جابه جا می کنيم، کار انجام داده ايم. پس يکی از روش های انتقال 

انرژی انجام کار است.

فعاليت ١ــ٣
هدف: دانش آموزان وجود نيرويی که گاز بر پيستون وارد 
جابه جاکردن  هنگام  به  دهند  تشخيص  و  کنند  تجربه  را  می کند 
اين  دوی  هر  و  دارند  وجود  واکنش  و  کنش  نيروی  دو  پيستون 

نيروها کار انجام می دهند.
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توجه: برای اين فعاليت می توان از سرنگ های شيشه ای 
مخصوص انجام آزمايش های دبيرستانی استفاده کرد. اگر پيستون 
راکمی بيرون بکشيم به طوری که مقداری هوا در آن باقی بماند و در 
همان حال سرسرنگ را روی پاک کن بگذاريم و فشار دهيم پاک کن 

دهانه ی سرنگ را می بندد.
قبل از اجرای فعاليت ١ــ٣ از دانش آموزان می خواهيم با 
مشاهده ی سرنگ مسدود حاوی مقداری هوا، دستگاه و محيط 
رامشخص کنند. آن ها بايد بتوانند هوای درون سرنگ را به عنوان 
دستگاه و پيستون و هوای بيرون و همه اجزای ديگر را به عنوان 

محيط تشخيص دهند.
از  ب  و  الف  مرحله های  می خواهيم  دانش آموزان  از 
نيروهايی  مورد  در  مرحله  هر  در  و  دهند  انجام  را  ١ــ٣  فعاليت 
که پيستون بر گاز و يا گاز بر پيستون وارد می کند در گروه خود 
بحث کنند. سپس شکل ١ــ٤ راروی تابلوی کالس رسم می کنيم 

در هريک از آزمايش های زير عالمت کاری که پيستون (محيط روی دستگاه) انجام می دهد و کاری را که گاز 
(دستگاه) روی پيستون انجام می دهد، تعيين کنيد.

الف) پيستون را ُهل می دهيم تا گاز متراکم شود.
ب) دستمان را از روی پيستون برمی داريم تا گاز منبسط و پيستون به بيرون رانده شود.

پاسخ: الف) مطابق شکل باال نيرويی که پيستون بر گاز وارد می کند با بردار جا به جايی هم جهت و کار اين نيرو 
مثبت است. اما نيرويی که گاز بر پيستون وارد می کند در خالف جهت جابه جايی و کار آن منفی است.

ب) گاز منبسط می شود پس جابه جايی آن در خالف جهت نيرويی است که پيستون بر آن وارد می کند. پس کار 
پيستون منفی است. درحالی که نيروی وارد از گاز بر پيستون با جابه جايی پيستون هم جهت و کار آن مثبت است.

جا  به جايی  هر  در  را  نيروها  اين  کار   F´و  F نيروهای معرفی  با  و 
پيستون بررسی می کنيم. در پايان از دانش آموزان می خواهيم متن 

صفحه ی ٨ کتاب درسی را مطالعه کنند.
معموًال دانش آموزان در تعيين جهت F و´F دچار ابهام يا 
مشکل می شوند برای رفع ابهام يادآور می شويم که مولکول های 
گاز محبوس در هر ظرف دراثر جنبش و برخورد با ديواره همواره 
بر  گاز  که  نيرويی  پس  می کنند.  وارد  نيرو  بيرون  به  رو  ديواره  بر 
پيستون وارد می کند همواره به سمت بيرون است چه پيستون به 
بيرون حرکت کند و چه به درون. و به اين ترتيب نيرويی که پيستون 
بر گاز (دستگاه) وارد می کند نيز همواره به سمت درون است و 

جهت آن ربطی به سوی حرکت پيستون ندارد.
اما عالمت کاری که هريک از اين نيروها انجام می دهند به 

سوی حرکت پيستون بستگی دارد.

 فعاليت 10

جهت حرکت پيستون

شکل (١١)
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١ــ٤ــ فرايندهای خاص
راهنمای تدريس: با اشاره به معادله ی حالت و فرايندهای 
ترموديناميکی با طرح پرسشی راجع به تغيير حالت دستگاه به معرفی 

فرايندهای خاص می پردازيم و هريک را توضيح می دهيم.

الف) فرايند هم حجم
ايجاد انگيزه: در ديگ زودپزی مقدار کمی آب (حدود 
روی  و  می بنديم  را  آن  در  و  می ريزيم  غذاخوری)  قاشق   ٦ تا   ٥
فنر  که  می شود  مشاهده  مدتی  از  پس  می گذاريم.  چراغ  شعله ی 
بخار  به  تبديل  آب  تمام  که  لحظه ای  از  می شود.  باز  آن  سوپاپ 
شده است و تا قبل از آن که بخار از طريق سوپاپ خارج شود.
تعيين کنيد کدام يک از متغيرهای ترموديناميکی بخار آب در ديگ 

زودپز تغيير می کند و چگونه؟

T1، حجم V١ و فشار P١ داشته باشيم به چند روش می توان حالت گاز را  پرسش: اگر مقداری گاز در دمای 
تغيير داد؟ آيا ممکن است با ثابت ماندن حجم و دما فقط فشار گاز افزايش يا کاهش يابد؟

پاسخ: بدون اعمال شرايط خاص که مجبور باشيم يکی از کميت ها را ثابت نگه داريم، با تغيير هرسه کميت 
حجم و دما و فشار حالت دستگاه تغيير می کند. با ثابت ماندن يکی از متغيرهای ترموديناميکی (دما، حجم يا فشار) و 
تغيير دوتای ديگر نيز حالت گاز تغيير می کند. به عنوان مثال با ثابت ماندن حجم دستگاه هرگاه دما را افزايش دهيم فشار 

نيز زياد می شود (از دانش آموزان می خواهيم چنين فرايندی را نام گذاری کنند). 

پاسخ: دما و فشار هر دو افزايش می يابند، اما حجم ثابت 
می ماند ( انبساط ظرف را ناديده می گيريم ).

در اين فرآيند حجم گاز ثابت مانده است پس آن را فرآيند 
هم حجم می ناميم. 

مانع  و  برداريم  شعله  روی  از  را  ديگ  هرگاه  پرسش: 
چه  شود،  خنک  به تدريج  تا  دهيم  اجازه  و  شويم  بخار  خروج 

فرايندی صورت می گيرد؟
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هم  فرايند  اين  در  است  هم حجم  فرآيند  هم  باز  حجم، دما و فشار، هر دو کاهش می يابند.پاسخ: 

با در اختيار داشتن يک سرنگ که انتهای آن مسدود است، منبع گرمای قابل تنظيم (چراغ گاز و يک ظرف 
آب)

چگونه می توان در گاز درون سرنگ، فرآيند افزايش دمای هم حجم به وجود آورد.
پاسخ: دسته ی سرنگ يا پيستون را ثابت می کنيم (دور دهانه ی پيستون را چسب می زنيم) تا  حرکت نکند و 
حجم گاز درون دستگاه ثابت باقی بماند. بدنه ی  سرنگ را به منبع گرما تماس می دهيم و آرام آرام دمای منبع را افزايش 

می دهيم.

 فعاليت 11

 Tــ P ،TــV ،Vــ  P از دانش آموزان می خواهيم نمودارهای
را برای اين فرآيند رسم کنند (هم برای افزايش دمای هم حجم و هم 

پرسش: اگر حجم ثابت بماند يعنی پيستون جا به جا نشود آيا محيط روی دستگاه يا دستگاه روی محيط کار 
انجام می دهد؟ تبادل انرژی در اين حالت چگونه انجام می شود؟

پاسخ: خير. پس تبادل انرژی در اين فرايند با تبادل گرما صورت می گيرد. 

برای کاهش دمای هم حجم) در مورد جهت پيکان روی اين نمودارها 
توضيح می دهيم.

دمای  تغيير  برای  الزم  گرمای  محاسبه ی  با  دانش آموزان 
جسمی به جرم m و گرمای ويژه ی C به اندازه ی T∆ آشنا هستند 
آن،  تعريف  بيان  و  ثابت  حجم  در  گاز  ويژه ی  گرمای  معرفی  با 
ظرفيت گرمايی ويژه ی مولی در حجم ثابت را نيز تعريف می کنيم. 
و از دانش آموزان می خواهيم آزمايشی را طراحی کنند تا براساس 
آن بتوانيم گرمای ويژه مولی در حجم ثابت يک گاز نامشخص را 

اندازه گيری کنيم.
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ب) فرايند هم فشار
بادکنک کوچکی را باد می کنيم و روی  ايجاد انگيزه: 
آن دو نقطه را عالمت می زنيم. بادکنک را داخل سطل آب سرد 
می کنيم و به محض خارج کردن آن از آب سرد، فاصله ی دو نقطه 

را اندازه می گيريم.
بادکنک را وارد سطل آب گرم می کنيم (الزم است بادکنک 
هر بار در عمق يکسان از آب سرد يا گرم قرار گيرد.) و به محض 
خارج کردن آن از آب گرم فاصله ی دو نقطه را اندازه می گيريم. به 
دانش آموزان توضيح می دهيم که فرايند نمی تواند هم حجم باشد و 

با مطالعه ی اين بخش نوع فرايند را خواهند شناخت.
توضيح می دهيم که هرگاه پيستونی آزادانه بتواند حرکت کند 
(يعنی ما با دست يا ابزار ديگر بر پيستون نيرو وارد نکنيم و نيروی 
اصطکاک بين پيستون و استوانه ثابت باشد) و گاز درون آن با بيرون 

مبادله ی گرما کند، فرايند هم فشار است.

با سرنگ مسدودی که پيستون آن آزادانه حرکت می کند، يک ليوان آب داغ و يک ليوان آب يخ، آزمايشی را 
انجام دهيد تا در آن فرايند انبساط يا تراکم هم فشار در گاز درون سرنگ صورت گيرد.

فعاليت 12

2

پاسخ: سرنگ را عمودی نگه می داريم و آن را داخل آب داغ می کنيم. پيستون به بيرون حرکت می کند (فرايند 
انبساط هم فشار) و اگر آن را داخل آب سرد کنيم، پيستون به طرف داخل حرکت می کند (فرايند تراکم هم فشار).

شکل (١٢)
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باتوجه به آزمايش قراردادن سرنگ ته بسته در آب داغ يا سرد؛ جدول (١) را با عالمت های مثبت و منفی و يا 
صفر پر کنيد:

پاسخ: + ، + ، -
+ ،- ،-           

اگر بخواهيم فرايندهای هم فشار به طور آرمانی انجام شود بايد استوانه ی محتوی گاز را در تماس با منبع قابل 
تنظيم گرما قرار داد و دمای منبع را به تدريج زياد يا کم کرد.

فعاليت 13

برای  را   PــV نمودار  که  می خواهيم  دانش آموزان  از 
انبساط هم فشار رسم کنند و بگويند که نمودار تراکم هم فشار چه 

تفاوتی می تواند با نمودار رسم شده داشته باشد.
برای آن که اهميت رسم نمودار VــP آشکار شود همراه 
هم فشار  فرايند  در  شده  مبادله  کار  محاسبه ی  به  دانش آموزان  با 

می پردازيم.

F

بر  گاز  طرف  از  وارد  نيروی  می خواهيم  دانش آموزان  از 
پيستون در فرايند انبساط هم فشار را تعيين کنند.

پاسخ: جهت آن طوری است که پيستون به بيرون رانده 
با  می آيد.  به دست   P=F/A رابطه ی  از  آن  مقدار  و  می شود 
محيط  روی   d جابه جايی  در  گاز  که  را  کاری  نيرو،  معلوم بودن 

منبع گرما

شکل (١٣)

              کميت
Q∆VW  فرايند

انبساط هم فشار
تراکم هم فشار

              کميت
Q∆VW  فرايند

-++انبساط هم فشار
+--تراکم هم فشار

جدول (١)
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انجام می دهد (وقتی پيستون بدون شتاب و بسيار آرام و با سرعت 
کم جا  به جا  می شود) محاسبه می گردد.

W Fd W PA.d
W P V

A.d V
′ ′= ⇒ =  ′ = ∆= ∆ 

 
 

W=  -W و کاری که محيط روی دستگاه انجام می دهد:́ 
سطح   P∆V حاصلضرب  ،PــV نمودار در   W=  -P∆V :پس
زير نمودار است. به عبارتی قدرمطلق کار انجام شده برابر با سطح 

زير نمودار VــP برای هر فرايند است.
هرگاه   W P V= − ∆ رابطه ی  در  ١ــ٢:  تمرين  پاسخ 
 W ∆V باشد آن گاه 0< <0 V و  V<2 1 گاز متراکم شود يعنی 

خواهد شد.
∆V است  V و 0< V>2 1  و اگر گاز منبسط شود يعنی 
شده  انجام  کار  تراکم  در  يعنی  می آيد.  به دست   W<آن گاه  ٠ و 

روی گاز مثبت و در انبساط منفی است.
قرينه ی   W′ عالمت  که  آن جا  از  ١ــ٢:  پرسش  پاسخ 
′W است. يعنی  ′W و در انبساط 0< W است پس در تراکم 0>

در تراکم کار گاز روی محيط منفی و در انبساط مثبت است.

برای فرايند انبساط يا تراکم هم فشار نمودار TــV رسم کنيد و تعيين کنيد شيب نمودار معرف کدام کميت است؟
پاسخ:

V

T

فعاليت 14

PV nR V nR
T

T PP cte

= ⇒ = ⇒
= 

nRV T
P

= ⇒

شکل ١٤

nR است يعنی هرچه فشار گاز بيشتر باشد شيب نمودار کمتر است. 
P

شيب اين نمودار برابر با 

يعنی شيب نمودار TــV، متناسب با عکس فشار 
باشد،  بيشتر  گاز  فشار  ديگر هر چه  گاز است. به عبارت 

شيب نمودار کمتر است.
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پرسش: نمودار TــV برای دو فرايند انبساط هم فشار مطابق شکل داده شده است. فشار آن ها را مقايسه کنيد.
پاسخ: فشار در فرايند ١ که شيب نمودار TــV ی آن کمتر است، بيشتر از فرايند ٢ است.

به  هم  باز  می شود  مبادله  هم فشار  فرايندهای  در  که  گرمايی  محاسبه ی  برای 
سراغ رابطه ی Q  =  m C∆T می رويم اما بايد توجه داشته باشيم که گرمای مبادله شده 
در دستگاه به نوع فرايند بستگی دارد. پس در رابطه ی اخير گرمای ويژه در فشار 
کنند  طراحی  را  آزمايشی  می خواهيم  دانش آموزان  از  و  می کنيم  جايگزين  را  ثابت 
که توسط آن بتوانيم گرمای ويژه ی مولی در فشار ثابت را برای يک گاز نامشخص 

تعيين کنيم.

V

T

2

1

T2
T1

در  محبوس  گاز  مقداری  به  گرما دادن  با 
هم فشار  فرايندی  طی  را  آن  حجم  محفظه ای، 
شکل  به  آن   VــT  نمودار می دهيم.  افزايش 

روبه رو است:
نمودار را ادامه دهيد تا محور دما را قطع 

کند و دمای اين نقطه را تعيين کنيد.

 فعاليت 15

1000

پاسخ: به ٢٧٣- درجه ی سلسيوس می رسيم، حالتی که حجم گاز به سمت صفر می رود. وبه معنی آن است که 
مولکول های آن حرکتی ندارند اين دما همان صفر مطلق ناميده می شود. با توجه به اين که حجم صفر بی معناست پس 

امکان رسيدن به اين نقطه نيز وجود ندارد.
اين فرجه حداقل دمای ممکن  C ° ٢٧٣-  است.

1000−273

شکل (١٥)

شکل (١٦)

شکل (١٧)

حجم

حجم

(C ٠) دما

٠C/ دما
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رسيدن به اين دما به طور تجربی امکان پذير نيست. اين نتيجه به عنوان نتيجه ای از قانون شارل (حجم مقدار 
معينی گاز در فشار ثابت نسبت مستقيم با دمای مطلق آن دارد) است.

0 273 373

پرسش: در يک فرايند هم فشار رابطه ای برای حجم ودمای مطلق گاز بنويسيد.

آزمايش
«فرايند هم فشار»

ــ تأکيد کنيد که آزمايش بايد با نظارت متصدی آزمايشگاه 
و يا دبير محترم انجام شود.

ــ در استفاده از اسيد سولفوريک غليظ دقت زيادی کنيد 
و از دستکش استفاده کنيد.

دستگاهی مطابق شکل زير را تشکيل دهيد.

٢ــ چگونه می توان حجم اين گاز را اندازه گرفت؟
پاسخ: به دليل ثابت بودن سطح مقطع لوله ی مويين، ارتفاع 

ستون گاز محبوس زير اسيد سولفوريک معرف حجم آن است.

١ــ چگونه می توان دمای گازی را که زير اسيد سولفوريک 
قرار دارد اندازه گرفت؟

يکسان  آب  دمای  با  گاز  دمای  تعادل  حالت  در  پاسخ: 
است.

لوله ی مويين

  اسيد سولفوريک غليظ 

گاز مورد آزمايش   

 گرما  

        خط کش

   آب

شکل(١٨)

حجم

(k) دما

شکل (١٩)

دماسنج

(k) دما



گاه
ايش

آزم
 و 

ك 3
يزي

م ف
معل

ى  
نما

راه

33

٣ــ با توجه به شکل آزمايش را انجام دهيد و طی فرايند 
جدول (٢) را کامل کنيد.

سولفوريک  اسيد  زير  که  گازی  برای   VــT نمودار ٤ــ 
کرد.)  استفاده   Excel از  کنيد.  (می توان  رسم  را  دارد  قرار 

V را تحقيق کنيد.
T
= رابطه ی مقدار ثابت 

ـ  گاز محبوس در اين آزمايش چگونه و چرا يک فرايند    ٥  ـ
هم فشار را طی می کند؟

پاسخ: با جا به  جايی ستون اسيد سولفوريک، گاز قابليت 
همواره  يعنی  دارد،  را  بيرون  محيط  با  فشار  تنظيم  و  حجم  تغيير 

فشارش با فشار هوای بيرون برابر است.
محبوس،  گاز   VــT نمودار در  خط  دادن  امتداد  با  ٦  ــ 
دمای نقطه ی برخورد با محور دما را اندازه بگيريد. انتظار داريد 
مقدار آن چقدر باشد؟ (پاسخ: ٢٧٣ºC-) علل وجود خطا در اين 

مقدار را بررسی و بيان کنيد.

CMP و CMV رابطه ی
رابطه ی  و  می شود  بررسی  کامل  گاز  معينی  مقدار  مورد  در   CP و   CV مقدارهای  اختالف  دانستنی؛  اين  در 

Cmp = Cmv+R محاسبه می شود.

پ) فرايند هم دما
راهنمای تدريس: با توصيف و در صورت امکان اجرای 
فرايند  پاسخ  و  پرسش  روش  به  و  هم دما  فرايند  از  آزمايش  يک 

هم دما و ويژگی های آن و چگونگی انجام آن را تدريس می کنيم.

آزمايش 
سرنگ ته بسته ی حاوی مقداری هوا را در عمق يعنی از 
ظرف آبی قرار دهيد و مقدار آب ظرف را آرام آرام زياد کنيد (بايد 
آب اضافه شده با آب اوليه هم دما باشد). به پيستون و سرنگ با 

دقت توجه کنيد و به پرسش های زير پاسخ دهيد:
١ــ آيا پيستون جا به جا می شود؟   ٢ــ آيا کار انجام می شود؟  
٣ــ تغييرات هريک از کميت های P و V چگونه است؟   ٤ــ تغيير 
دمای گاز درون سرنگ به چه صورت است؟   ٥  ــ آيا گرما مبادله 

می شود؟
پاسخ:

متراکم  گاز  و  می کند  حرکت  داخل  به طرف  پيستون  ١ــ 

جدول (٢)
(V) حجم
(ºC) دما

دانستنى 
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آب  ارتفاع  چون  ٣ــ   .(W  >٠)می شود انجام  کار  ٢ــ  می شود. 
شده  متراکم  گاز  چون  و  می يابد  افزايش  فشار  است  شده  زياد 
و  برود  جلو  پيستون  وقتی  ٤ــ  می يابد.  کاهش  آن  حجم  است 
و  می يابد  افزايش  قدری  دما  فشار  افزايش  با  شود  کم  گاز  حجم 
به دليل اختالف دما بين گاز و آب، گرما به آب داده می شود. اما 
چون مقدار گاز در مقايسه با آب ناچيز است اين گرما تغيير قابل 

مالحظه ای در دمای آب نمی دهد پس دمای گاز ثابت می ماند.
٥  ــ گاز گرما از دست می دهد.

که  می پذيرند  سختی  به  دانش آموزان  اغلب  کج فهمی: 
اين که  بدون  می کند  گرما  تبادل  محيط  با  گاز  هم دما،  فرايند  در 
دمايش تغيير کند. بايد بگوييم که اهميت فرايند هم دما در تبديل 
کار و گرما به يکديگر است. وقتی دستگاه روی محيط کار انجام 

می دهد، به  همان اندازه ی کار، دستگاه از محيط گرما می گيرد. 
اختالف  وجود  گرما  انتقال  برای  که  بپذيريم  اگر  در  واقع 
دما شرط الزم است اما تغيير دما ممکن است دراثر مبادله ی گرما 

صورت گيرد و يا دراثر انجام کار.

وقتی پيستون جلو می رود و گاز را متراکم می کند يعنی کار 
روی دستگاه انجام می شود (٠<  W) دمای گاز افزايش می يابد. 
پس به دليل اختالف دما بين گاز و منبع گرما، گرما منتقل می شود. 
به اين ترتيب می توانيم بگوييم انجام کار موجب انتقال گرما شده 

طوری که دما ثابت مانده است.
تراکم  فرايند  به  مربوط  نمودار  ١ــ٣:  پرسش  پاسخ 
 W >0 ∆V پس  <0 متراکم شده است،  هم دماست. چون گاز 

Q است. است و چون دستگاه گرما از دست می دهد 0>

فعاليت ١ــ٤
پاسخ: آری زيرا با متراکم کردن گاز ابتدا دمای آن کمی 
صرف  (که  می دهد  گرما  يخ)  و  (آب  محيط  به  بعد  می شود  زياد 
تغيير  محيط  دمای  صورت  اين  در  که  می شود  يخ ها  کردن  ذوب 
تغيير  آن  دمای  پس  شود.  دما  هم  محيط  با  دوباره  تا  نمی کند). 

نمی کند.

الف) آزمايشی طراحی کنيد که در آن دستگاه مورد نظر مقداری گاز باشد و فرايند انبساط هم  دما رخ دهد.
ب) عالمت های Q و W را در اين فرايند تعيين کنيد.

پس  می دهيم  قرار  يخ  و  آب  مقداری  در  را  سربسته  سرنگ  الف)  پاسخ: 
از تعادل به آرامی پيستون را بيرون می کشيم. و يا دستگاهی مطابق شکل روبه رو 
تدارک می بينيم: استوانه ای که پيستون آن آزادانه حرکت می کند را طوری قرار 
روی  را  شن  از  پر  کيسه ای  شود.  جابه جا  عمودی  بتواند  پيستون  که  می دهيم 
پيستون و استوانه را در تماس با منبع گرمايی با دمای ثابت قرار می دهيم. کيسه 
را سوراخ می کنيم تا شن آن به آرامی خارج شود. با کاهش فشار روی پيستون، 
با  که  می شود  دما  افت  دچار  و  گازمنبسط  می کند.  حرکت  باال  سمت  به  پيستون 

گرفتن گرما از منبع دوباره به دمای اوليه می رسد.
ب) چون گاز منبسط شده است پس دستگاه روی محيط؛ کار انجام می دهد 
و ٠>W است. از طرفی براثر انبساط گاز دمای آن کاهش می يابد که با گرفتن گرما 

از محيط دوباره دمای آن به مقدار اوليه می رسد. پس چون دستگاه از محيط گرما می گيرد ٠<Q است.

 فعاليت 16

شکل ٢٠

منبع گرما
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پرسش: دمای محفظه ای پر از هوا که با پيستونی مسدود شده است ١٧ºC و فشار آن يک اتمسفر است.

مقدار حجم و فشار اندازه گيری شده در جدول زير آمده است.

١(kpa) فشار١٢٠١٠٥٩٠٧٥٦٠٥٠
٢(m٣) حجم٠/٠٠٠٢٠٠/٠٠٠٢٣٠/٠٠٠٢٧٠/٠٠٠٣٢٠/٠٠٠٤٠٠/٠٠٠٤٨
٣              (٣- m ) عکس حجم٨٠٠٠٣٧٠٤٢٥٠٠
٤(kpa.m٣) فشار × حجم٠/٠٢٤٠/٠٢٤٠/٠٢٤

الف) رديف های ٣ و ٤ جدول (٣) را تکميل کنيد.      
ب) نمودار فشار برحسب عکس حجم را رسم کنيد.

پ) چه رابطه ای بين اين دو کميت وجود دارد؟ به نظر شما اين آزمايش کدام فرايند خاص است؟
ت) اگر آزمايش در دمای ٢٧ºC انجام شود، انتظار داريد حاصل ضرب حجم دو فشار چگونه تغيير کند؟

ث) حجم هوا در فشار ١٠٠kpa چقدر می شود؟
پاسخ: الف) ٤٣٤٨، ٣١٢٥، ٢٠٨٣

ب) P رابطه ی خطی با معکوس V دارد. هم  دما
٠/٠٠٠٢٥ mپ) ٣

شکل (٢١)

سرنگ

فشارسنج

هوا

جدول (٣)
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هدف: بررسی رابطه ی فشار و معکوس حجم در فرايند هم  دما. 
امروزه برای اندازه گيری دقيق فشار گاز موجود در يک محفظه و يافتن رابطه ی آن با حجم از نرم افزارهای 

رايانه ای مخصوص استفاده می شود.
با يکی از اين نرم افزارها فشار گاز موجود در يک سرنگ را برحسب عکس حجم آن بررسی کرده اند و نمودار 

مطابق شکل زير است.

 فعاليت 17

آ

200

180

160

140

120

100
0/060    0/080    0/100    0/120

P(kpa )

1
V

( −3Cm )

×

(nRT) ــ شيب خط در اين نمودار چه چيزی را نشان می دهد؟
پاسخ:  

ــ از بررسی اين نمودار چه نتيجه ای می گيريد؟ اين فرايند چيست؟ (هم  دما)
ــ اگر مقدار گاز موجود ٠/٠٠٠٧ مول باشد، دمای آن را حساب کنيد.

به دست  را  ترموديناميکی  دستگاه  مشخصات  می توان  خط  روی  نقطه های  از  يکی  از  استفاده  با  (راهنمايی: 
آورد.)

پاسخ:
PV nRT P nRT( )

V
= ⇒ =

1

 
/ / T /× = × × × ×3 6160 10 0 0007 8 314 0 09 10  

T
/ / / /

× ×
= =

× × × ×

3 3

6 6

160 10 160 10

0 0007 8 314 0 09 10 0 00052 10  
 

T / / K−= × =3307692 3 10 307 0000  

توجه: در فرايند هم  دما، نمودار فشار برحسب عکس حجم، خط راستی است که شيب آن به دمای گاز و تعداد 
مول های آن بستگی دارد. اين نتيجه را که مستقل از نوع گاز است قانون بويل ــ ماريوت می نامند. همانطورکه قبًال در 

مبحث گرما و دما مطالعه کرده بوديد، معادله ی حالت در قانون بويل ــ ماريوت يا فرايند هم  دما چنين خواهد بود.
P V P V=1 1 2 2   

فشار

شکل (٢٢)
عکس حجم
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آزمايش
رسم  هم  دما،  فرايند  يک  طراحی  و  دادن  انجام  هدف: 

نمودار فرايند هم  دما 
توجه: در انجام اين آزمايش از متصدی آزمايشگاه کمک 

بگيريد زيرا جيوه سمی است.

کنيد (اين  دستگاهی مطابق شکل (٢٣) طراحی و تهيه  ــ 
نام  به  و  موجود  مدارس  آزمايشگاه های  از  بعضی  در  وسيله 
ـ ماريوت معروف است). الزم است در اين دستگاه  دستگاه بويلـ 

جابه جايی پيستون به آهستگی صورت گيرد.

l

h

آزمايش  طول  (در  شير 
بسته است)  

فشار  تغيير  برای  (که  پيچ 
و حجم به کار می رود)

بررسی  مورد  گاز       
(هوا)          جيوه  

0

P

V

گاز  دستگاه،  از  منظور  اگر   (٢٣) شکل  به  توجه  با  ــ 
با  متناسب  آن  حجِم  آن گاه  باشد  وسيله  اين  لوله ی  در  محبوس 
اختالف  با  متناسب  نيز  آن  پيمانه ای  فشار  و  لوله  در  گاز  ارتفاع 

ارتفاع جيوه در دو لوله است.
فشار  و  خط کش)  روی  از   l (مقدار  گاز  حجم  مقادير  ــ 
گاز (مرتبط با h از روی خط کش) را به تدريج، طی گرم شدن در 

فاصله های زمانی معين در جدول (٤) يادداشت کنيد.
P

V

..........

..........

ـ  با استفاده از داده های جدول (٤) نمودار  VــP فرايند  ـ
را رسم کنيد (می توان از نرم افزار Excel استفاده کرد).

ــ با استفاده از داده های آزمايش نمودار P برحسب معکوس 
V را رسم کنيد (می توان از نرم افزار Excel استفاده کرد)

چگونه  ايده آل  حالت  در   V عکس برحسب   P نمودار ــ 
است؟ شيب آن معرف کدام کميت است؟

که  می دانيم  و  است،   nRT معرف  نمودار  شيب  پاسخ: 
نمودار ازمبدأ می گذرد.

0

شکل (٢٣)

شکل (٢٤)
شکل (٢٥)

فشار

حجم____١
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آ

3

ــ دو نمودار به دست آمده را با نمودار ايده آل مقايسه کنيد.
ــ آيا آزمايشی که انجام داده ايد يک فرايند هم  دماست؟

با پيشنهادهايی در مورد روش انجام آزمايش، بهترين شرايط 
برای انجام يک فرايند هم  دما را فراهم کنيد.

طوالنی کردن  شکل  به  می توانند  پيشنهادها  راهنمايی: 
بيشتر  نقاط  تعداد  برای  اندازه گيری  آزمايش،  انجام  زمان 

(حالت های بيشتر دستگاه) و …… باشد.)
تمرين ١ــ٣

می توانيم  کامل  گاز  حالت  معادله  به  توجه  با  پاسخ: 
بنويسيم:

 

PV nRnR P T
T V

= → =    
به ازای مقدار ثابت از حجم می بينيم که هرچه فشار بيشتر باشد، 
 P دما هم بيشتر می شود. پس خطی عمودی و به موازات محور
رسم می کنيم تا همه ی خط ها را در يک حجم معين قطع کند و 
در آن حجم معين فشار گاز را برای نمودارهای داده شده بررسی 
دمای  به  مربوط  باشد  بيشتر  آن  فشار  که  نموداری  هر  می کنيم. 

Pباالتر است.

V

فشار  از  ثابت  مقدار  به ازای  را  نمودارها  می توانيم  البته 
باشد  بيشتر  گاز  دمای  هرچه  يکسان  فشار  در  چون  کنيم  بررسی 
که  می شود  نتيجه  تمرين  اين  از  است.  بيشتر  نيز  آن  حجم  حتمًا 
نمودارهای هم دما برای ما حکم دماسنج را پيدا می کند و از طرح 
استفاده  می توان  ديگر  نمودار  هر  در  دما  مقايسه ی  برای  آن ها 

کرد. 

پرسش: شکل (٢٧) حالت اوليه ی گازی کامل و منحنی هم  
دمای عبوری از آن حالت را نشان می دهد.

الف) کدام يک از مسيرهای نشان داده شده به کاهش دمای گاز 
می انجامد؟ 

ب) در کدام مسيرها تغيير دما صفر است؟
پاسخ: الف) مسيرهای ٣،٢،١ و ٤      ب) ٥ و ٩

P

T

V

1

2

3
4

5

6

7
8

9

شکل ( ٢٦)

شکل ( ٢٧)

ثابت
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ت) فرايند بی دررو
طرح  با  و  پاسخ  و  پرسش  روش  به  تدريس:  راهنمای 
تفاوت اساسی در اجرای فرايندهای بی در  رو با بقيه ی فرايندهای 
خاص يعنی استفاده نکردن از منبع گرما در مورد چگونگی انجام 
اين فرايند و تغيير هريک از متغيرهای ترموديناميکی در آن توضيح 

می دهيم.
از دانش آموزان می پرسيم که در بين فرايندهای خاصی که 

ياد گرفته اند:
١ــ در کدام فرايند کار انجام شده صفر است؟

(فرايند هم حجم)
٢ــ در کدام فرايند تغيير دما صفر است؟

(فرايند هم دما)
شده  معادله  گرمای  آن  در  که  می شناسيد  فرايندی  آيا  ٣ــ 

مثال پيشنهادی: نمودار P-V ی شکل زير مربوط به يک فرايندی نامشخص است. دمای گاز را در حالت 
A و B به صورت کيفی با هم مقايسه کنيد:

مثال پيشنهادی: نمودار P-V ی شکل زير مربوط به يک فرايندی نامشخص است. دمای گاز را در حالت 
به صورت کيفی با هم مقايسه کنيد: B و A

A

B

P

V

پاسخ:
می توانيم از طرح واره ی نمودارهای هم دما استفاده کنيم و نتيجه بگيريم که دمای گاز در حالت B از A بيشتر است.

A

B

P

V

T3

T3

> T2

T2

> T1

T1

صفر باشد؟
فرايند  طول  در  گاز  است  ممکن  چگونه  شما  نظر  به  ٤ــ 

گرما مبادله نکند؟ و …………
گرفته ايم  ياد  اين   جا  تا  که  خاصی  فرايندهای  همه ی  در 
دستگاه با منبع گرما در ارتباط بوده است و در همه ی آن ها تبادل 
کنيم  گرمايی  عايق بندی  را  دستگاه  اگر  حال  دارد.  وجود  گرما 

دستگاه ديگر نمی تواند گرما مبادله کند.
ندارد  گرما  مبادله ی  که  دستگاهی  برای  شما  نظر  به  ٥  ــ 

چگونه می توان تغيير حالت ايجاد کرد؟ (با انجام کار)

پس برای انجام اين فرايند بايد پيستون را به آرامی حرکت 
دهيم و به اين ترتيب با متراکم يا منبسط شدن گاز، فشار و درنتيجه 

دمای آن تغيير می کند.

شکل (٢٨)

شکل (٢٩)
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پرسش ١ــ٤
تماس  در  گرما  منبع  با  دستگاه  ١ــ٤  فعاليت  در  پاسخ: 
است و اگر بخواهيم بين آن ها تبادل گرما صورت نگيرد فقط بايد 
فرايند را به سرعت انجام دهيم تا مجالی برای تبادل گرما نباشد.
يعنی روش ديگر برای ايجاد فرايند بی در  رو و جلوگيری از تبادل 
گرمايی افزايش سرعت انجام فرايند است که در بيشتر وسيله ها و 
ماشين ها، فرايند بی در  رو به اين روش صورت می گيرد و يا اين که 
سرنگ را به طور کامل عايق بندی کنيم تا بين مخلوط آب و يخ و 

هوای درون سرنگ تبادل گرمايی صورت نگيرد.
در مثال ١ــ٧ تغييرات فشار در دو فرايند هم دما و بی در  رو 

مقايسه می شود. روش ديگری برای اين مقايسه:
با استفاده از معادله حالت گاز کامل برای فرايندها می توان 

نوشت:

VP : فرايند هم دما V P V P ( )P
V

= → = 1
1 1 2 2 2 1

2

 

: فرايند بی در   رو P V P V V TP ( )( )P
T T V T

′
′= → =1 1 2 2 1 2
2 1

1 2 2 1

 

در  ثانويه  فشار   P′2 و  دما  هم  فرايند  در  ثانويه  فشار   P٢)
فرآيند بی در رو است.)

الف) در انبساط بی در  رو
TT T P P
T

′< → < → <2
2 1 2 2

1

1  

کاهش  فرايند،  دو  در  يکسان  حجم  تغيير  ازای  به  يعنی 
فشار در فرايند بی در رو بيش از تک دماست.

TT T P P
T

′> → > → >2
2 1 2 2

1

1 ب) در تراکم بی دررو 

يعنی به ازای تغيير حجم يکسان در دو فرايند، افزايش فشار در 
تراکم بی دررو بيش از تراکم هم دماست.

هدف: مشاهده و بررسی نمودار تغييرات فشار، حجم، دما برحسب زمان در فرايند بی دررو
ــ سرنگی به دستگاه حساس رايانه ای (نرم افزارهای فيزيکی) وصل است. با حرکت سريع پيستون، حجِم گاِز 

محبوس در سرنگ را کم می کنيم.

 فعاليت 18
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فشار،  نمودارهای  رايانه  نمايش  صفحه  روی  بر  ــ 
حجم، دما برحسب زمان مطابق شکل (٣٠) ظاهر می شود.

ــ به تغييرات اين کميت ها نسبت به زمان توجه و آن 
را تحليل کنيد.

ــ از مقايسه ی نمودار فشار و حجم برحسب زمان 
چه نتيجه ای می گيريد؟

ــ از مقايسه ی نمودار فشار و دما برحسب زمان چه 
نتيجه ای می گيريد؟

ــ با استفاده از مقادير فشار، حجم، دما در شروع اين 
فرايند تعداد مول های گاز محبوس در سرنگ را حساب کنيد.

ــ پس از گذشت ٢ ثانيه برای تعداد مول های محاسبه 
شده و قراردادن مقدار فشار و دما در معادله ی حالت مقدار 
تجربی  نمودار  در  حجم  مقدار  با  و  کرده  حساب  را  حجم 

داده شده مقايسه کنيد.

T( K )

( cm )

1          2          3          4          5          6           7

500

400

300

200

1          2          3          4          5          6           7

50

40

30

V

1          2          3          4          5          6           7

500

400

300

200

100

t(s)

P(kPa)

t(s)

t(s)

3

پاسخ: با فشاردادن دسته ی سرنگ،
در بازه ی زمانی ١ تا ٢ ثانيه حجم به سرعت کاهش و فشار و دما افزايش می يابد. بين لحظه ی ٢s=t١ تا نزديک 

٤s=t٢ کميت های حجم و فشار تقريبًا ثابت می مانند ولی دمای گاز فرو می افتد.
به نظر می رسد که از لحظه ی ٤s=t٢ تا ٦s=t٣ دسته ی سرنگ را رها کرده اند زيرا با افزايش حجم و کاهش 
فشار و دما مواجه ايم. به گونه ای که بين لحظه های ٥ تا ٦ ثانيه هر سه کميت به تعادل نسبی می رسند و عدد ثابتی را 

نشان می دهند.
از اين رو فرايند در بازه ی زمانی ١ تا ٢ ثانيه بيشترين شباهت را با فرايند بی دررو دارد.

P kpa Pa= = 5
1 100 10 در شروع فرايند: 

V cm m−= = ×3 6 3
1 42 42 10                                    P Vn

RT /

−× ×
= =

×

5 6
1 1

1

10 42 10

8 314 300
     

T K=1 300                                                           
/n /

/
= =

4 2
0 00168

2494 2              
مول

 
nRTV

P
= 2

2
2

در ثانيه ی ٢: با استفاده از معادله ی حالت داريم:                                                      
/ / /V / m−× ×

= = = ×
×

5 3
2 3

0 00168 8 314 340 0 419
1 3 10

320000320 10
 

مترمکعب است. −510 ×١٠داريم. حدود  −610 V2 را  از روی نمودار تجربی مقدار 

شکل (٣٠)
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پرسش (تعميم تمرين ١ــ٤): در نموداری که رسم کرده ايد دمای گاز را در حالت های b و c با هم مقايسه کنيد.
پاسخ: در فرايند هم دما وقتی دستگاه با انجام دادن کار از وضعيت تعادل خارج می شود و دما و فشارش زياد 
می شود و با تبادل گرما دوباره به دمای اوليه می رسد و کمی هم افت فشار پيدا می کند، در حالی که در فرايند بی در  رو 
 c bP P> که تبادل گرما وجود ندارد پس از افزايش دما و فشار هيچ يک ازاين دو کميت تغيير نمی کنند، پس Tc > Tb و 

است.

تمرين ١ــ٤
پاسخ: می دانيم که برای فرايند بی در  رو تغييرات فشار بيشتر 

1 شود، 
4

از هم  دماست. به عنوان مثال اگر در فرايند هم دما حجم 

1 شود فشار 
4

فشار ٤ برابر می شود اما در فرايند بی در  رو هرگاه حجم 
بيش از ٤ برابر خواهد شد. نقطه ی a (حالت گاز در وضعيت a) را 
در نمودار طوری انتخاب می کنيم که حالت های بعدی بتوانند حجم 

کمتر داشته باشند.
از نقطه ی V٢ روی محور حجم (Va  > V٢) خط عمودی 
طوری  را   c و  b نقطه های آن  روی  و  می کنيم  رسم  نقطه چين  با 
انتخاب می کنيم تا فشار برای يکی از آن ها بيشتر از ديگری وفشار 

هر دو از حالت a بيشتر باشد.
و  بی در رو  منحنی های   c تا   a و   b تا   a حالت های  بين 
هم  دما را رسم می کنيم. و برای تراکم گاز منحنی بی در رو باالتر 

از منحنی هم دماست.

b

a

P

V

c

V2 Va

بی دررو

هم دما

شکل (٣١)


