دستگاه ترموديناميكي
ًْٕاسِ دسببسِي اَتقبل اَشژي بّ داخم يب اص داخم يك دستگبِ خبظ سخٍ ييگٕييى .ايٍ دستگبِ ييتٕاَذ يك
ٔسيهّي يكبَيكي  ،يك اَذايگبٌ صيستي يب يقذاس يطخصي اص يبدِ  ،يبَُذ يبدِي سشيبصا داخم يك دستگبِ
تٕٓيّ ي يطبٕع يب بخبس دس حبل اَبسبط داخم يك تٕسبيٍ ببضذ .بّ طٕس كهي  ،يك دستگاه ترموديناميكي

يجًٕػّاي اص اجسبو است كّ بٓتش است آٌ سا بّ صٕست يك ٔاحذ دس َظش بگيشيى ٔ تٕاَبيي تببدل اَشژي بب
يحيط اطشافص سا داسد .يك يثبل آضُب  ،يقذاسي داَّي رست دسٌٔ قببهًّاي دس داس استٔ .قتي قببهًّ سٔي
اجبق است بب سسبَص گشيب  ،اَشژي بّ داَّْبي رست دادِ ييضٕدٔ .قتي داَّْبي رست بب صذا ببص ييضَٕذ
َ ،يشٔي قبئًي سٔ بّ ببال بّ دسپٕش ٔاسد ييكُُذ ٔ بب جببّجب كشدٌ آٌ كبس اَجبو ييدُْذ (ضكم صیش) ،
حبنت داَّْبي رست دس ايٍ فشايُذ تغييش ييكُذ صيشا يٕقغ ببص ضذٌ  ،حجى  ،ديب ٔ فطبس ًّْ تغييش
ييكُُذ .فشايُذي يبَُذ ايٍ  ،كّ دس آٌ حبنت دستگبِ تشيٕديُبييكي تغييش ييكُذ  ،فرايند ترموديناميكي

َبييذِ ييضٕد.

تشيٕديُبييك غيش اص داَّْبي رست دس بسيبسي اص يسئهّْبي كبسبشدي سيطّْبي ػًيقي داسد (ضكم صیش).
يٕتٕس بُضيُي دس يك اتٕيبيم  ،يٕتٕسْبي جت دس يك ْٕاپيًب ٔ يٕتٕسْبي يٕضك دس يك ٔسيهّي پشتببي اص
گشيبي احتشاق حبصم اص سٕخت دس اَجبو كبس يكبَيكي بشاي بّ پيص ساَذٌ ٔسيهّ استفبدِ ييكُُذ .ببفت
يبْيچّاي دس اَذايگبٌ صَذِ  ،اَشژي ضيًيبيي يٕجٕد دس غزا سا ييسٕصاَذ ٔ صشف اَجبو كبس يكبَيكي سٔي
اطشاف اَذايگبٌ ييكُذ .يبضيٍ يب تٕسبيٍ بخبس بشاي اَجبو كبس يكبَيكي  ،يبَُذ بّ كبس دسآٔسدٌ يك يٕنذ
انكتشيكي يب كطيذٌ يك قطبس  ،اص گشيبي احتشاق صغبل يب ديگش سٕختْب استفبدِ ييكُذ .دس ضکم( )aيٕتٕس
يٕضك گشيبي َبضي اص احتشاق سٕخت خٕد سا صشف اَجبو كبس بشاي بّ پيص بشدٌ ٔسيهّي پشتببي آٌ ييكُذ .دس
ضکم( )bاَسبٌْب ٔ سبيش اَذايگبٌْبي صَذِي ديگش  ،دستگبِْبيي بسيبس پيچيذِتش اص آٌ ْستُذ كّ دس ايٍجب بتٕاَيى
بّ طٕس كبيم آٌْب بشسسي كُيى ٔ ،ني ًْبٌ اصٕل اسبسي تشيٕديُبييك بشاي آٌْب َيض بشقشاس است.
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