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  دورة كارنو والمقياس المطلق -9محاضرة 9
على قيمتي درجة الحرارة للمستودع الساخن والمستودع ينا في المحاضرة السابقة ان كفاءة دورة كارنو تعتمد ب

 𝜂. كما لوحظ ان الكفاءة ال تعتمد على خواص المائع (الوسيط). وبما ان الكفاءة 2Tو  1Tالبارد لدرجتي الحرارة 

  لدورة كارنو تعطى بالعالقة اآلتية فقط:
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𝑇

𝑇
= 1 −

𝑄

𝑄
 

  ستنتاج ان ومن العالقة اعاله يمكن اال

𝑇

𝑇
=

𝑄

𝑄
   … . .  (7 − 1) 

دالة لدرجة الحرارة  تعتمد على درجات الحرارة فقط، اي ان  1Qو  2Q) توضح ان النسبة بين 1والعالقة (

دي كما في الشكل على المحور الصا Qعلى المحور السين، و  Tفقط، لذا يمكن ان تمثل تلك العالقة بيانياً بمحاور 

  ادناه.

  

𝑇 =
𝑄

𝑄
. 𝑇  … … . (7 − 2) 

ً ثرمودي2-7العالقة ( ناميكي لدرجة ) تمثل مقياسا

على التوالي تمثل الطاقة المجهزة الى محرك يعمل  Qو 1Qدرجة حرارة ثابتة، والكميات  T الحرارة تمثل فيه

  .1Tو Tرك بين حسب دورة كارنو والطاقة المطرودة منه عندما يعمل هذا المح

  ان هذا المقياس مستقل تماماً عن خواص المائع وهو نتيجة من نتائج القانون الثاني للثرموداينمك. 

تساوي صفر (الحرارة المطرودة)،  Qعندما تؤول الى الصفر  Tمن العالقة البيانية يالحظ ان درجة الحرارة 

  وهذا يعني مايدعى بالصفر المطلق لدرجة الحرارة.
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ً للعالقة البيانية اعاله من خالل تمثيل الحرارة المستلمة والمطرودة من قبل كل محرك واالن  لنجري توسيعا

معكوس، ولعدة محركات عكوسة مربوطة على التوالي، حيث تمثل الحرارة المطرودة من االول حرارة مستلمة 

وفير عدد كاٍف من المحركات ، فلو امكن تwمن الثاني وهكذا. وكل واحد منها ينتج نفس الكمية من الشغل 

المكن الوصول الى درجة الصفر المطلق عند المحرك األخير  المربوطة على التوالي

  (االنخفاض بدرجة الحرارة يكون مقداراً ثابتاً).

T1 – T2 = T2 – T3 

، لكونه يحول كل %100فإذا تحقق هذا الشرط فمعنى ذلك ان كفاءة المحرك األخير تساوي 

  لمة الى شغل وهذا مستحيل حسب القانون الثاني.الحرارة المست

ومع ذلك فإن االستنتاج من خالل العملية اعاله ال يتعارض مع نص القانون الثاني، ويمكن 

تعليل ذلك التناقض بأنه ال يمكن 

الوصول الى درجة الصفر المطلق 
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   ولكن الى درجة قريبة منه بمقدار ضئيل جداً.

  تج ان ومن خالل ما ورد اعاله نستن

  دورة كارنو تتميز بما يأتي:

  

 تجهيز الحرارة يتم بدرجة حرارة ثابتة. .1

 طرد الحرارة يتم بدرجة حرارة ثابتة ايضاً. .2

 كل العمليات التي تتكون منها الدورة هي عمليات معكوسة. .3

 

  :Entropyاالنتروبي  9.1

  من احتساب الكفاءة لدورة كارنو لدينا

  

 

 

Δ𝑆بر ذا اهمية بالغة ويعبر عنها بمصطلح وهو التغير في االنتروبي بشكل عام تعت فإن الكمية  . حيث =

S .هي االنتروبي 
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وهنا يعرف التغير   ان انتقال الحرارة غالباً ما يحصل على مدى من درجات الحرارة وليس بدرجة حرارة ثابتة

  -باالنتروبي كاآلتي:

عمليات معكوسة        ∑ ∫  او          

  

Δ𝑆كرمز لالنتروبي، والتغير هو  Sيستعمل عادةً الحرف  = 𝑆 − 𝑆:ويعبر عن ذلك رياضياً بـ ،  

  

  

  

  

  موقع محاكاة ماكنة كارنو

http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/flashlets/carnot.htm  

  

  نهاية المحاضرة


