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  القانون الثاني للثرموديناميك 8

  

  

على ما تقدم يمكن طرح الصيغة اآلتية : ( حيثما وجد فرق في  وبناءاً . ويعتبر كارنو اول من شخص هذه الحقيقة

 . )درجة الحرارة فإنه من الممكن الحصول على طاقة متحركة
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  المضخة الحرارية 8.1

وتحسب فعالية المضخة الحرارية بما  1Qهي جهاز يستخدم لتزويد الحرارة من خالل طرح كمية من الحرارة 

، وكذلك يستخدم مصطلح معامل االداء PER (Performance Energy Ratio(يسمى بمعدل طاقة االداء 

COP :حيث ان ،  
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  : Carnot Cycleدورة كارنو  8.2

، وألجل الحصول على حد اقصى 2Tو  1Tالمعكوسة التي تتم بين درجتين للحرارة  وهي من سلسلة من العمليات

ن اللشغل. وتعتبر دورة كارنو من المفاهيم المهمة واالساسية في الديناميكا الحرارية (الثرموديناميك) ويفترض 

كاك، كما الوزن واالحتتتم الدورة باسطوانة تحتوي على مائع مثالي، وتحكم االسطوانة بمكبس قابل للحركة عديم 

  -في الشكل:

بحث تبقى درجة الحرارة ثابتة  1Qعند تزويد المائع بطاقة قدرها 

بعملية ايزوثيرمية، وبعدها يتمدد  bالى  aفإن المائع يتمدد من 

بعملية اديباتيكية.ثم تجري عملية انضغاط  cالى  bالمائع من 

خالل هذه  . ويتم2Tبدرجة حرارة ثابتة هي  dالى  cللمائع من 



 د. رائد خضر الفهداوي  قانون الثاني للثرموديناميكلا – 8ضرةمحا                          الثرموداينمك

45 
 

الى  dبانضغاط اديباتيكي بواسطة االنتقال من  aثم تغلق الدورة بالعودة الى  2Qالعملية طرد كمية من الحرارة 

a.وكل هذه العمليات المشار اليها تعتبر عمليات معكوسة . 

  -ويمكن حساب كفاءة مثل هذه الدورة بواسطة الحسابات االتية:

   Q)2(الحرارة المطرودة –)1Qزة (صافي الشغل المنجز= الحرارة المجه

(η)الكفاءة =
𝑄 − 𝑄

𝑄
− −−→  η = 1 −

Q

𝑄
  

ات ال م فاءة ان اث ورة ال او  فق كارن ول 1ت − 

𝑎) من 1ليتم تتبع العمليات االربع ( → 𝑏 (عملية ايزوثيرمية)  

Q=(u2-u1) + W 

  02u-1u=ير وبما ان درجة الحرارة لم تتغ

  

𝑏) من من 2( → 𝑐 (عملية اديباتيكية) ΔQ=0وهذا يعني ان الشغل المنجز= التغير في الطاقة الداخلية .  

  لكي يتم انجاز شغل. 1T < 2Tلذلك يجب ان تكون 

𝑐من من ) 3( → 𝑑  (انضغاط ايزوثيرمي)Δu=0 اي ان .=w2Q.  

  

𝑑اما االنضغاط االديباتيكي من  → 𝑎 تقال في الحرارة فال يتم خالله انΔQ=0 والشغل المنجز يساوي الزيادة ،

 )2T-1(Tvw=mcفي الطاقة الداخلية  ((
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   2Q – 1Q والشغل المنجز الصافي =

  

  

  مالحظة مهمة

، لكن يجب اعتبار الحد االقصى 2Tوبنقصان  1Tنالحظ من خالل حسابات دورة كارنو ان الكفاءة تزداد بزيادة 

لدرجات الحرارة العالية، وهذا مايسمى باالعتبارات المعدنية. وتظهر الكفاءة ان المسموح به لتحمل المعادن 

 احتسابها ال يعتمد على المائع فيما اذا كان بخاراً او غاز.

  الثالجة 8.3
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 يستحيل ان تنقل الحرارة(  -اآلتية للقانون الثاني :ان مبدأ عمل الثالجة والمضخة الحرارية هو اساس الصيغة 

  ).الى اخرى ذات درجة حرارة اعلى بدون بذل مقدار من الشغل الخارجيمن منطقة 

  

  

  درجة (بدل االمتحان الثالث). اطلع على اليوتيوب ادناه ثم اكتب تقرير عن: 25واجب عليه 

 ماذا يتناول اليوتيوب؟ .1

 هل باالمكان تطبيق النظرية التي يتكلم عنها اليوتيوب لصنع سخان بدون وقود؟ .2

  وير الجهاز في اليوتيوب او صنع نسخة محورة منه؟هل باالمكان تط .3

DUKQ4Uw-https://www.youtube.com/watch?v=yh_  

  

  نهاية المحاضرة

  

  


