
  سةالمحاضرة الساد الثرمودٌنامٌكا المرحلة الثانٌة

 
القانون الثاني للثرموديناميك  3.3

الحرارة وكفاءة المكائن  ة عامة توضح الحدود التجاه أنتقالٌعتبر القانون الثانً للثرمودٌنامٌك قاعد
 الحرارٌة. وٌمكن تمثٌل تطبٌقاتها على شكل حالة المساقط المائٌة

 
 

 

 
القانون الثاني للثرموديناميك:  1.3.3

فً دورة حرارٌة معٌنة   Q1-Q2ٌنص القانون الثانً بأنه على الرغم من أن صافً الحرارة المجهزة 

المنجز، أي أن ٌجب أن تكون أكبر من الشغل   Q1فإن مجمل الحرارة المجهزة   Wٌساوي الشغل المنجز 

لحرارة البد وأن ترفض من قبل النظام.كمٌة من ا 
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الحرارٌة للنظام تدعى النسبة بٌن الشغل المنجز الى الحرارة المجهزة بالكفاءة 
هناك طرٌقتٌن ٌمكن التعبٌر من خاللهما عن القانون الثانً هما: 

 

 
بالنك -ا. طرٌقة كالفن 

صنع نظام حراري عند تشغٌله بدورة حرارٌة ٌمكن أن ٌعطً طاقة حرارٌة من مصدر من المستحل »
أي بمعنى آخر ال ٌمكن الوصول الى كفاءة حرارٌة مقدارها «. وحٌد لٌنجز شغل بنفس القدر على المحٌط

100 %

 
ب. طرٌقة كالوسٌوس 

قدرة على نقل الطاقة الحرارٌة من من المستحٌل صنع معدة عند تشغٌلها فً دورة حرارٌة أن ٌكون لها »
«.جسم بارد الى جسم أسخن منه 

 
مناسبة للتعبٌر   dQ/ Tعلى درجة الحرارة إن كمٌة تغٌر الحرارة  الحظ العالم كالوسٌوس 1865فً العام 

عن ظاهرة حرارٌة تدعى بالحرارة المخفضة أو االنتروبً.  
 :خالل عملٌة ما التغٌر فً االنتروبً ٌمكن تعرٌفه بالتالً

 

             dS=Q/T                                                                                                            (45)

 
تعارٌف االنتروبً: 

هً كمٌة الحرارة   Qحٌث   Tعند درجة حرارة  هً حالة المتغٌر الذي ٌعرف تبدله فً عملٌة أنعكاسٌة -1

الممتصة 
هً مقٌاس لكمٌة الطاقة التً ال تنجز شغالا  - 2

كمٌة االعاقة ألي نظام حراري هً  - 3
 



  سةالمحاضرة الساد الثرمودٌنامٌكا المرحلة الثانٌة

 

التغٌر فً االنتروبً لغاز حقٌقً خاضع لعملٌة حرارٌة  2.3.3
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-وهذه أٌضا ٌمكن كتابتها بصٌغة الحجم والضغط كما ٌلً: 
 

 
 

القانون الثانً للثرمودٌنامٌك:تطبٌقات  3.3.3

كاسٌة، فنتٌجة لذلك فإن االنع بما إن االنتروبً تم تعرٌفها على أنها خاصٌة تبقى ثابتة خالل العملٌة االدٌباتٌة
االنتروبً درجة الحرارة سٌعبر عن هذه العالقة بعالقة خط مستقٌم عمودي على محور  -مخطط االنتروبً
 الالإنعكاسٌة(  . االحتكاك فً العملٌة 3.3خالصة ) الشكل  أٌزونتروبٌة( أذا كانت العملٌة )محور السٌنات

.  أحتكاكال ٌوجد فٌها  إنعكاسٌةسٌعمل على رفع درجة حرارة المائع أعلى مما تكون علٌه فً عملٌة 
.أنعكاسٌة الالاالنتروبً تزداد خالل العملٌة  
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الكفاءة االٌزنتروبٌة: 
ٌحدد كفاءة العملٌة. العملٌة المثالٌة ثابتة االنتروبً تدعى  أدٌباتٌة تغٌر االنتروبً فً عملٌة ال إنعكاسٌة

والنسبة بٌن الشغل النوعً المنتقل فً هذه العملٌة الى ذلك الشغل المنتقل فً عملٌة  االٌزونتروبٌة بالعملٌة
من خالل عملٌات ٌوجد ة تكون الكاظم االدٌباتٌة. بما إن أغلب المكائن ٌزونتروبٌةاالحقٌقٌة تدعى بالكفاءة 

 W المفٌد  فٌها تدفق وجرٌان للمائع فإن الكفاءة االٌزنتروبٌة ٌعبر عنها بمقدارالشغل
 

 
ممكن   SFEEإذا ما تم تجاهل قٌم الطاقة الحركٌة وطاقة الوضع فإن معادلة الطاقة للجرٌان المستقر 

. التغٌر فً ممكن إلعادة صٌاغة مصطلحات التغٌر فً المحتوى الحراري النوعً للغاز الحقٌقً  إستخدامها
 كتابته بصورة التغٌر فً درجة الحرارة 

تكون الكفاءة االٌزنتروبٌة إنضغاطلذلك فلعملٌة   

 
 وللغاز الحقٌقً تصبح

 

 
  وللغاز الحقٌقً تصبح      وفي حالة التمدد
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أكبر مما تحتاجه العملٌة تحتاج شغل  إنعكاسٌةال  التفسٌر الفٌزٌائً لهذه الكفاءة هو أن عملٌة إنضغاط

وفره العملٌة شغل أقل مما تتعطً  ( وفً عملٌة التمدد الالإنعكاسٌة 3.3المثالٌة االنعكاسٌة )الشكل 

 االنعكاسٌة المثالٌة
 

 
 

 


