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ػٍٝ ِج صمذَ ٠ّىٓ ؽشؿ ثٌظ١غز  ٚدٕجءثً . ٠ٚؼضذش وجسٔٛ ثٚي ِٓ شخض ٘زٖ ثٌقم١مز

ث٢ص١ز : ) ف١غّج ٚؽذ فشق فٟ دسؽز ثٌقشثسر فئٔٗ ِٓ ثٌّّىٓ ثٌقظٛي ػٍٝ ؽجلز 

 . (ِضقشوز

 ثٌّؼخز ثٌقشثس٠ز

ٚصقغخ Q1ٟ٘ ؽٙجص ٠غضخذَ ٌضض٠ٚذ ثٌقشثسر ِٓ خالي ؽشؿ و١ّز ِٓ ثٌقشثسر 

 PER (Performance)فؼج١ٌز ثٌّؼخز ثٌقشثس٠ز دّج ٠غّٝ دّؼذي ؽجلز ثالدثء 

Energy Ratio ٚوزٌه ٠غضخذَ ِظطٍـ ِؼجًِ ثالدثء ،COP:ْف١ظ ث ، 

 

 



 

 

 

 : Carnot Cycleدٚسر وجسٔٛ 

ٟٚ٘ ِٓ عٍغٍز ِٓ ثٌؼ١ٍّجس ثٌّؼىٛعز 

، T1  ٚT2ثٌضٟ صضُ د١ٓ دسؽض١ٓ ٌٍقشثسر 

فذ ثلظٝ ٌٍشغً. ٚصؼضذش دٚسر وجسٔٛ ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ثٌّّٙز ٚألؽً ثٌقظٛي ػٍٝ 

ٚثالعجع١ز فٟ ثٌذ٠ٕج١ِىج ثٌقشثس٠ز )ثٌغشِٛد٠ٕج١ِه( ٠ٚفضشع ثْ صضُ ثٌذٚسر دجعطٛثٔز 

صقضٛٞ ػٍٝ ِجةغ ِغجٌٟ، ٚصقىُ ثالعطٛثٔز دّىذظ لجدً ٌٍقشوز ػذ٠ُ ثٌٛصْ 

 -ٚثالفضىجن، وّج فٟ ثٌشىً:

دقظ صذمٝ دسؽز ثٌقشثسر عجدضز فئْ ثٌّجةغ ٠ضّذد  Q1ػٕذ صض٠ٚذ ثٌّجةغ دطجلز لذس٘ج 

 ِٓa  ٌٝثb  ِٓ دؼ١ٍّز ث٠ضٚع١ش١ِز، ٚدؼذ٘ج ٠ضّذد ثٌّجةغb  ٌٝثc  ُدؼ١ٍّز ثد٠ذجص١ى١ز.ع



 

. ٠ٚضُ خالي T2دذسؽز فشثسر عجدضز ٟ٘  dثٌٝ  cصؾشٞ ػ١ٍّز ثٔؼغجؽ ٌٍّجةغ ِٓ 

دجٔؼغجؽ  aثٌٝ عُ صغٍك ثٌذٚسر دجٌؼٛدر  Q2٘زٖ ثٌؼ١ٍّز ؽشد و١ّز ِٓ ثٌقشثسر 

. ٚوً ٘زٖ ثٌؼ١ٍّجس ثٌّشجس ث١ٌٙج صؼضذش aثٌٝ  dثد٠ذجص١ىٟ دٛثعطز ثالٔضمجي ِٓ 

 ػ١ٍّجس ِؼىٛعز.

 -٠ّٚىٓ فغجح وفجءر ِغً ٘زٖ ثٌذٚسر دٛثعطز ثٌقغجدجس ثالص١ز:

 (Q2) ثٌقشثسر ثٌّطشٚدر –(Q1طجفٟ ثٌشغً ثٌّٕؾض= ثٌقشثسر ثٌّؾٙضر )

    ثٌىفجءر
     

  
         

  

  
 

 

  تساوي  كارنوفقط ولدورة الكفاءة ان اثبات الممكن من
  

  
 

𝑎( ِٓ ١ٌ0ضُ صضذغ ثٌؼ١ٍّجس ثالسدغ )  )ػ١ٍّز ث٠ضٚع١ش١ِز(   

Q=(u2-u1) + W 

 u1-u2=0ٚدّج ثْ دسؽز ثٌقشثسر ٌُ صضغ١ش 

 

. ٚ٘زث ٠ؼٕٟ ثْ ثٌشغً ثٌّٕؾض= ثٌضغ١ش ΔQ=0)ػ١ٍّز ثد٠ذجص١ى١ز(    ( ِٓ ِٓ 9)

 ثٌذثخ١ٍزفٟ ثٌطجلز 

 ٌىٟ ٠ضُ ثٔؾجص شغً. T1<T2ٌزٌه ٠ؾخ ثْ صىْٛ 



 

 .Q2=w. ثٞ ثْ Δu=0)ثٔؼغجؽ ث٠ضٚع١شِٟ(     ِٓ ِٓ ( 3)

 

، ΔQ=0فال ٠ضُ خالٌٗ ثٔضمجي فٟ ثٌقشثسر  𝑎  ثِج ثالٔؼغجؽ ثالد٠ذجص١ىٟ ِٓ 

 w=mcv(T1-T2)ٚثٌشغً ثٌّٕؾض ٠غجٚٞ ثٌض٠جدر فٟ ثٌطجلز ثٌذثخ١ٍز  ))

 Q1 – Q2ثٌظجفٟ =ٚثٌشغً ثٌّٕؾض 

 

 

 



 

 يالحظح يهًح

، ٌىٓ T2ٚدٕمظجْ  T1ٔالفع ِٓ خالي فغجدجس دٚسر وجسٔٛ ثْ ثٌىفجءر صضدثد دض٠جدر 

٠ؾخ ثػضذجس ثٌقذ ثاللظٝ ثٌّغّٛؿ دٗ ٌضقًّ ثٌّؼجدْ ٌذسؽجس ثٌقشثسر ثٌؼج١ٌز، 

ثٌّجةغ ٚ٘زث ِج٠غّٝ دجالػضذجسثس ثٌّؼذ١ٔز. ٚصظٙش ثٌىفجءر ثْ ثفضغجدٙج ال ٠ؼضّذ ػٍٝ 

 ف١ّج ثرث وجْ دخجسثً ثٚ غجص.

 

 ثٌغالؽز

 

 

 

 

)  -ثْ ِذذأ ػًّ ثٌغالؽز ٚثٌّؼخز ثٌقشثس٠ز ٘ٛ ثعجط ثٌظ١غز ث٢ص١ز ٌٍمجْٔٛ ثٌغجٟٔ :

َسرحُم اٌ ذُقم انحشاسج يٍ يُطقح انً اخشي راخ دسجح حشاسج اعهً تذوٌ تزل 

 (.يقذاس يٍ انشغم انخاسجٍ

 


