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  االنتروبي اتتغير - 10محاضرة 10
  -هي: δTمية الحرارة لوحدة الكتل التي تعطى من مائع لرفع درجة حرارته بمقدار ك

  

𝛿𝑆وكما هو معلوم فإن التغير في االنتروبي  = 

∴  𝛿𝑆 =
𝛿𝑐𝑇

𝑇
 

  .2Tالى  1Tمما يعني ان التغير الكلي في االنتروبي النوعية من 

𝑆 − 𝑆 = 𝑐 
𝑑𝑇

𝑇
= 𝑐 ln(

𝑇

𝑇
) 

. اما اذا جرى pc بـ  cفيعوض عن  حسب العملية التي تجري، فإذا كان التغير تحت ضغط ثابت cويعوض عن 

  . لذا يكون لديناvcبـ  cجم ثابت فيعوض عن التغير تحت ح

𝑆تحت ضغط ثابت   − 𝑆 = 𝑐 ln 

𝑆تحت حجم ثابت  − 𝑆 = 𝑐 ln 

 -وهذه التغيرات يمكن تمثيلها على مستوى درجة الحرارة

  االنتروبي كما في الشكل المقابل

  

 Clausius Inequalityمتباينة كالسيوس   

  ).R) واالخر عكوس (Iمحركين متجاورين احدهما غير عكوس (نفرض ان لدينا 

  .  𝜂، اما كفاءة المحرك غير العكوس فهي  𝜂كفاءة المحرك العكوس 

𝜂فإذا كانت  ≤ 𝜂  فإن ،𝛿𝑊′ ≤ 𝛿𝑊  وإن𝛿𝑄 ′ ≥ 𝛿𝑄 
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1وكذلك  − ≤ 1 ≤، ومنه  −       ---<   ≥  

∴  
𝛿𝑄

𝛿𝑇
−

𝑄 ′

𝑇
≤ 0 

  -لذلك يمكن كتابة العالقة على النحو اآلتي: 𝛿𝑄سالبة بالنسبة إلى  𝛿𝑄ولما كانت 

 + ≤ 0 

 

تعرف هذه المعادلة باسم "متباينة كالسيوس" وهي ذات فائدة 

  لدراسة العمليات الالعكوسة في الدورات.

∑لدورة عكوسة  = لدورة غير عكوسة ، بينما     0

∑ < 0    

∑اذا حصل في اي دورة مقترحة ان  >  ، فإن هذه الدورة   0

  تخالف القانون الثاني وبذلك فهي حالة مستحيلة.

  االنتروبي –الرسم البياني لدرجة الحرارة  10.1

بخط  Sواالنتروبي  Tدرجة الحرارة يمكن تمثيل المتغيرين 

بياني، بحيث تكون درجة الحرارة على المحور الصادي 

واالنتروبي على المحور السيني. وبواسطة ذلك الرسم يمكن 

المعكوسة حيث ان المساحة تحت المنحني تمثل تمثيل العمليات 

انتقال الطاقة الحرارية، اما في العمليات غير العكوسة فإن 
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  المساحة ال تمثل انتقال الطاقة الحرارية. مثال على ذلك العمليات العكوسة (االديباتية) والعمليات االيزوثيرمية.

𝛿𝑄 = 𝑇𝛿𝑆 

  تحسب بواسطة التكامل   ABالمساحة تحت 

𝑇 𝑑𝑆 = 𝑄 

 عملية ايزوثيرمية ل 10.1.1

تمثل كمية الحرار ة وتعطى  ABالمساحة تحت المستقيم 

  بالتكامل:

𝑇 𝑑𝑆 =  𝑇 (𝑆 − 𝑆 ) 

 

 

  لعملية اديباتيكية  10.1.2

𝛿𝑄في هذه العملية  = 0   

𝑆 − 𝑆 =
0

𝑇
= 0 

  (االيزو انتروبية).وتسمى هذه العملية بالعملية ثابتة االنتروبي 

واالن نعود الى دورة كارنو والعمليات االربع فيها وعالقة كل عملية باالنتروبي 

  للوصول إلى نفس العالقة المشتقة للكفاءة.

تمثل المساحة تحت المنحني الموضح في  bالى  a) المجهزة من 1Qالحرارة (

 abaS-b(S1T=(الشكل 
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 Entropy change in an isolated systemتغير االنتروبي في نظام معزول  10.2

النظام المعزول هو النظام الذي ال يحصل انتقال بالطاقة عبر حدوده. نفرض وجود محرك غير عكوس يعمل 

  كما في الشكل ادناه  2T اعلى من  1T وان  2Tو  1T ضمن نظام بين درجتي حرارة 

  من متباينة كالسيوس لدينا

  

ان الطرفين هما عبارة عن التغير في االنتروبي، ويتضح ان حصول النظام على ومن العالقة االخيرة يتضح 

  كسب في االنتروبي اعلى مما فقد المصدر ذو درجة الحرارة العالية.

  مقداره الفرق بين الكسب والفقدان لذا فإن النظام يكون قد حقق كسباً في االنتروبي

  

  اي نظام تحصل باتجاه زيادة االنتروبي. ومن ذلك نستنتج ان كل التغيرات غير العكوسة في
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