
 
 
 
 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

  رشته ي رياضي قسمت مفاهيم جواب ها٣فيزيك طرح كمكي 
 . دستگاهي است كه انرژي گرمايي را به انرژي مكانيكي تبديل مي كند-٢ علم ترموديناميك      -١
بر اساس ميعان   -٤  .           علمي كه درباره ي گرما ، آثار گرما و تبديل گرما به انرژي مكانيكي بحث مي كند                  -٣

 توصيف مي كنند و به كوچك كميت هايي هستند كه وضعيت ماده را در مقياس           -٥.              بخار آب و فشار هوا      
 مانند سرعت مولكولها ، انرژي جنبشي مولكولها . وابسته هستندجزييات رفتار تك تك مولكول ها 

 مي كنند و به جزييات رفتار تك تك           توصيف بزرگ كميت هايي هستند كه وضعيت ماده را در مقياس            -٦ 
 ماده ي خاصي كه تحوالت آن را بررسي مي كنيم           -٧مانند فشار ،دما وحجم                     .وابسته نيستند مولكول ها   

. در اين فصل فقط گاز داخل يك سيلندر را در نظر خواهيم گرفت              .(  ، كه معموال به صورت مايع يا گاز هستند        
 هر چيزي كه دور دستگاه قرار داشته و با آن            -٨.)      موتورهاي جهان است  اين فصل مقدمه ي طراحي تمام       

 اگر در داخل يك سيلندر كه حجم ثابتي دارد ، دما و فشار              -٩.          مي تواند تبادل انرژي كند محيط نام دارد       
تند  كميت هاي ماكروسكوپيكي هس    -١٠.            در همه جا يكسان باشد ، مي گوييم دستگاه در حال تعادل است            

 رابطه ي بين متغير هاي ترموديناميكي را معادله ي          -١١.                                          كه حالت دستگاه را توصيف مي كنند        
 اگر دستگاه از يك حالت به حالت ديگري برود ، يك فرآيند ترموديناميكي رخ داده                -١٢.              حالت مي ناميم  

مي دهيم تا   ر حجم ثابت    گاز د   )  يك كيلوگرم يعني  (  رم   مقدار گرمايي است كه به يكاي ج       -١٣.                    است  
 يك مول  مقدار گرمايي كه به      -١٤)                                واحد ژول بر كيلوگرم كلوين      .(دمايش يك كلوين افزايش يابد    

 مقدار  -١٥)                    واحد ژول بر مول كلوين      .( مي دهيم تا دمايش يك كلوين افزايش يابد           در حجم ثابت  گاز  
 مي دهيم تا دمايش يك كلوين        فشار ثابت گاز در   )  يعني يك كيلوگرم    (   است كه به يكاي جرم        گرمايي

 در فشار ثابت   گاز   يك مول  مقدار گرمايي كه به      -١٦)                                واحد ژول بر كيلوگرم كلوين      .(افزايش يابد 
 به مجموع انرژي هاي     -١٧      )              واحد ژول بر مول كلوين      .(مي دهيم تا دمايش يك كلوين افزايش يابد          

.             انرژي دروني مي گوييم      )  اتم ها يا مولكول ها     (جنبشي و پتانسيل ذرات تشكيل دهنده ي يك جسم             
 بر روي آن انجام شود ، تغييرات انرژي دروني آن            W را بگيرد و كار       Q اگر دستگاه در فرآيندي گرماي       -١٨

  نسبت كاري كه دستگاه انجام مي دهد به گرمايي كه            -١٩  )  ΔU=Q+W.(  از جمع كار و گرما بدست مي آيد         
 ممكن نيست دستگاه چرخه اي را بپيمايد كه در حين آن مقداري گرما از      -٢٠.                  از منبع گرم گرفته است      

گرم  گرما به خودي خود از جسم سرد به جسم           -٢١.                          منبع گرم جذب و تمام آن را به كار تبديل كند            
.           دستگاهي است كه با انجام كار گرما را از مكان سرد به مكان گرم انتقال مي دهد                 -٢٢.                منتقل نمي شود  

 هنگاميكه به   -٢٤.       نسبت گرماي گرفته شده از منبع سرد به كاري كه موتور يخچال انجام ميدهد                 -٢٣
سمي است كه اگر گرما بگيرد و يا از دست بدهد ،              ج -٢٦ گرما و كار          -٢٥.                        آهستگي انجام شود  

.            مانند هواي اتاق براي يك استكان چاي داغ ، هوا منبع گرماست            .دمايش به طور قابل مالحظه اي تغيير نكند         
 بله ، اگر گرما بگيرد به جاي افزايش دما يخ ذوب مي شود و اگر گرما از دست بدهد به جاي كاهش دما                          -٢٧

 .تا وقتي منبع گرماست كه مخلوط يخ و آب وجود دارد .  مي زند آب يخ
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 منفي ، زيرا زاويه ي بين       -٢٩.                                 مثبت ، زيرا زاويه ي بين نيروي محيط و جابجايي صفر است               -٢٨

جابجايي  منفي ، زيرا زاويه ي بين نيروي دستگاه و           -٣٠.                               درجه است    ١٨٠نيروي محيط و جابجايي     
معموال در مسائل از ما كار محيط را مي خواهند و كار دستگاه با منفي كار محيط برابر                     .  (   درجه است    ١٨٠
فرآيند هم فشار كه در طي فرآيند فشار        .       فرآيند هم حجم كه حجم دستگاه ثابت مي ماند           -٣١.)              است

فرآيند بي دررو كه .       دماي دستگاه ثابت مي ماند      فرآيند هم دما كه در طي فرآيند        .        دستگاه ثابت مي ماند   
 منبع گرما با دماي قابل      -٣٢.                        در طي فرآيند دور دستگاه عايق بندي شده و گرما مبادله نمي شود             

.          خطي عمود بر محور حجم زيرا حجم ثابت است            -٣٤.                         به دستگاه گرما مي دهيم       -٣٣.        تنظيم  
 خطي است مايل كه امتدادش از مبدأ مي         -٣٦.                  خطي عمود بر محور حجم زيرا حجم ثابت است             -٣٥

و هر چه اين خط به محور دما        .  گذرد ، زيرا هم دما تغيير مي كند و هم فشار و اين دو با هم متناسب هستند                  
صفر است وفقط گرما مبادله       كار صفر است چون جابجايي        -٣٧.                نزديكتر باشد حجم ثابت بيشتر است       

 از دستگاه گرما مي     -٣٩.           منبع گرما با دماي قابل تنظيم        -٣٨                                      Q= n CMV ΔT.  مي شود   
 .     گيريم فشار داخل دستگاه كاهش مي يابد چون فشار محيط ثابت است تراكم رخ مي دهد

يابد چون فشار محيط ثابت است ، انبساط رخ مي            به دستگاه گرما مي دهيم فشار دستگاه افزايش مي            –  ٤٠
 خطي عمود بر محور فشار ، زيرا فشار ثابت          -٤٢           Q= n CMP ΔT    و      PΔV-=  W    -٤١.                            دهد

 خطي عمود بر محور فشار ، زيرا فشار ثابت           -٤٣.          مساحت زير اين نمودار برابر اندازه ي كار است           .  است  
 خطي مايل كه امتدادش از مبدأ مي گذرد زيرا هم دما تغيير مي كند و هم حجم و اين دو با                        -٤٤.              است  

 منبع  -٤٥.                  و هر چه اين خط به محور دما نزديكتر باشد فشار ثابت بيشتر است                .  هم متناسب هستند  
مي يابد ،چون دماي     فشار محيط را افزايش مي دهيم ، دماي دستگاه افزايش              -٤٦  .          دماي ثابت گرما با   

 فشار محيط را كاهش مي دهيم ، دماي          -٤٧.                  منبع گرما ثابت است دستگاه گرما از دست مي دهد           
  به صورت    -٤٨.                              دستگاه كاهش مي يابد ، چون دماي منبع گرما ثابت است به دستگاه گرما مي دهد               

 . خطي عمود بر محور دما زيرا دما ثابت است -٤٩        .هموگرافيك ، زيرا فشار با حجم رابطه ي عكس دارد 
 رابطه ي عكس ، چون دما ثابت است اگر به معادله            -٥١.         خطي عمود بر محور دما زيرا دما ثابت است           -  ٥٠

    طرف راست معادله ثابت است پس ضرب فشار در حجم بايد ثابت بماند                   PV= nRTي حالت توجه كنيم     
  ٠=Q  عايق ، و چون تبادل گرما رخ نمي دهد -٥٢.          برابر شود حجم نصف خواهد شديعني اگر فشار دو

 زيرا در تراكم بي دررو دو عامل باعث افزايش فشار مي شود يكي كاهش حجم  و ديگري افزايش دما                        -٥٣
 .   ولي در فرآيند هم دما چون دما ثابت مي ماند فقط كاهش حجم باعث افزايش فشار مي شود

 زيرا در فرآيند بي دررو دو عامل باعث كاهش فشار مي شود يكي افزايش حجم و ديگري كاهش دما                       -٥٤
 .ولي در فرآيند هم دما فقط يك عامل باع كاهش فشار است و آن افزايش حجم است 

 . فرآيندي كه در طول آن دستگاه پس از طي چند فرآيند به حالت اوليه ي خود برمي گردد-٥٥
 صفر ، زيرا به دماي اوليه بر مي      -٥٧)              چون گاز كامل فقط انرژي جنبشي دارد      (  ي مطلق گاز     فقط دما  -٥٦

 ماشين ماشين بخار  )  سوخت در بيرون دستگاه مي سوزد( به دو دسته ماشين هاي برون سوز – ٥٨.    گردد
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 هم فشار در ديگ     –  ٥٩      و ماشين هاي درون سوز مانند ماشين هاي بنزيني ، ديزل و موتور هاي جت                            

 دو فرآيند هم حجم و      –  ٦٠.              بخار ، بي دررو در اتاقك انبساط ، هم فشار در چگالنده ، هم حجم در تلمبه                  
فرآيندهايي كه با سرعت زياد انجام مي شوند تقريبا بي دررو هستند چرا كه فرصت                  (دو فرآيند بي دررو   

.  دو فرآيند هم دما  و دو فرآيند بي دررو           -٦١.                              دله نمي شود  تبادل گرما با محيط را ندارند و گرما مبا        
اهميت چرخه ي كارنو در معرفي حداكثر بازده يك ماشين گرمايي است كه بين دو منبع گرم و سرد كار مي                      

                   .          بله ، مانند فرآيند هم دما كه تمام گرما به كار تبديل مي شود-٦٢.               كند 
  بله ، طبق رابطه ي -٦٤.                  خير در چرخه ممكن نيست ، طبق قانون دوم ترموديناميك -٦٣ 

|QH|=QC + W                                        |QH| > QC                        ساعتگرد مربوط به ماشين هاي گرمايي و چرخه هاي          -٦٥ 
   P١V١ = P٢V٢ بايد اين برابر ي برقرار باشد -٦٦        .    پادساعتگرد مربوط به يخچال ها هستند 

 خير ، فقط به تراكم يا انبساط        -٦٩ بله                    –  ٦٨.                 بي دررو زيرا دور دستگاه عايق بندي شده           -٦٧
 . خير -٧٠.         اگر حجم كم شود يعني تراكم و عالمت كار محيط مثبت است . بستگي دارد

 .با تشكر از همكاري شما . ه خانواده هاي محترم لطفا اين سؤا ل ها را هم كار كنيد سؤال هاي جا ماند
 در فرآيند هم فشار     -٧٢تغييرات انرژي دروني           )   در فرآيند هم دما چه چيزي صفر است ؟  جواب               -٧١

هم فشار عالمت    در فرآيند    -٧٣اندازه ي گرما                        )  اندازه ي كار بيشتر است يا اندازه ي گرما؟ جواب            
با عالمت گرما ، چون      )  تغييرات انرژي دروني با عالما كار يكسان است يا با عالمت گرما؟ چرا ؟ جواب                     

 .    تغييرات انرژي دروني از جمع كار و گرما بدست مي آيد و مقدار گرما در اين فرآيند بيشتر است 
هيچكدام ، انرژي دروني فقط به دما       )  ؟ جواب    در تراكم هم دما انرژي دروني افزايش مي يابد يا كاهش              -٧٤

 در تراكم بي دررو انرژي دروني افزايش مي يابد يا كاهش ؟ چرا؟                -٧٥.                بستگي دارد و ثابت مي ماند        
افزايش چون دور دستگاه عايق بندي شده و تمام انرژي كه از طريق كار وارد دستگاه مي شود در                     )  جواب  

 در  -٧٦)                        مانند تلمبه كه داغ مي شود     .(   افزايش دماي دستگاه مي شود     و باعث .داخل آن مي ماند     
 آيا محاسبه ي گرما -٧٧هم حجم                )  چرخه ي اتو فرآيند مرحله ي انفجار چه نوع فرآيندي است ؟ جواب              

ند اتمي در   بله اينكه تك اتمي است يا دو اتمي يا چ          )  در فرآيند هم حجم به نوع گاز بستگي دارد ؟ جواب             
زيرا در فرآيند هم فشار     )     است ؟ جواب         CMP > CMV چرا   -٧٨.            محاسبات ما اثر خواهد گذاشت    

قسمتي از گرمايي كه به دستگاه مي دهيم صرف افزايش حجم مي شود بنابراين گرماي بيشتري الزم است تا                    
. ش يابد عالمت كار را مشخص كنيد        در فرآيند هم فشار دما افزاي       -٧٩.      دمايش يك كلوين افزايش يابد       

    دما با حجم متناسب مي شود و با افزايش               PV= nRTطبق معادله ي حالت با ثابت ماندن فشار          )  جواب  
منفي )  يعني كار محيط  (  دما حجم هم افزايش مي يابد ، افزايش حجم يعني انبساط و در انبساط عالمت كار                  

طبق )  جواب  .  يي فشار افزايش يافته ، عالمت كار را مشخص كنيد             در فرآيند هم دما    -٨٠.                          است
    با ثابت ماندن دما با افزايش فشار حجم كاهش مي يابد و كاهش حجم يعني                      PV= nRTمعادله ي حالت    

 .تراكم و در تراكم عالمت كار مثبت است 
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