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Ջերմադինամիկայի Ջերմադինամիկայի Ջերմադինամիկայի Ջերմադինամիկայի օրեօրեօրեօրենքները հոսող միջավայրերումնքները հոսող միջավայրերումնքները հոսող միջավայրերումնքները հոսող միջավայրերում    

Քոչարյան Քոչարյան Քոչարյան Քոչարյան ՎիլենՎիլենՎիլենՎիլեն    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. ներքին էներգիա, տեղափոխման և 
ընդարձակման աշխատանք, ենթաջերմային միկրոպրոցես, ընդ-
հանրացված էներգիա, էնտրոպիա, էնտալպիա 

Ջերմադինամիկայի առաջին սկզբունքն արտահայտում է 
էներգիայի պահպանման և փոխակերպման օրենքը, համաձայն 
որի` համակարգի էներգիայի dW փոփոխությունը հավասար է ար-
տաքին ուժերի կատարած աշխատանքի և հաղորդված (կամ վերց-
ված) ջերմության քանակի գումարին: Ֆիզիկայի դասընթացում սո-
վորաբար այդ սկզբունքը դիտարկվում է անշարժ համակարգերի 
համար և ընդունվում է, որ համակարգի պոտենցիալ էներգիան 
արտաքին ուժային դաշտում հաստատուն է: Այս պայմաններում 
արտաքին ազդեցությունների կամ ջերմափոխանակման հետևան-
քով առաջանում է միայն համակարգի ներքին էներգիայի dU փո-
փոխություն [1, 118]:  

Հոսող միջավայրերում համակարգը նկարագրող հարաչա-
փերը (պարամետրերը)՝ ճնշումը, ջերմաստիճանը, խտությունը, 
շարժման արագությունը և այլն, ընդհանուր դեպքում կարող են 
կախված լինել կոորդինատներից և ժամանակից: Հետևաբար 
շարժվող միջավայրերում անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև 
համակարգի Eպ պոտենցիալ և Eկ կինետիկ էներգիաների փոփո-
խությունը և ընդհանուր դեպքում դիտարկել լրիվ էներգիայի փո-
փոխությունը [3, 295]՝     

   dW = d(U + Eպ + Eկ)   (1) 

Գազերի և հեղուկների հոսքերի ջերմադինամիկական նկարա-
գրման համար համակարգը բաժանենք այնպիսի տարրական ծա-
վալների, որոնց գծային չափերը մեծ լինեն մասնիկների ազատ 
վազքի միջին երկարությունից, և կարելի լինի այդ մասերին վերա-
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գրել ճնշում և ջերմաստիճան: Այս դեպքում տարրական ծավալ-
ների ներսում և դրսում ջերմադինամիկական հարաչափերը ան-
վերջ փոքրերի ճշտությամբ ժամանակի յուրաքանչյուր պահի կլի-
նեն նույնը, և հարաչափերի արագ փոփոխման դեպքում այդ մա-
սերից յուրաքանչյուրը կկրի հավասարակշռին մոտ, բայց ոչ շրջելի 
փոփոխոխություններ [3, 294]: 

Քանի որ առանձնացված տարրական մասի ճնշումը և ծավալը 
կախված են կոորդինատներից, ապա միջավայրի հոսքի դեպքում 
արտաքին ուժերը ընդհանուր դեպքում, բացի ընդարձակման 
A
 = −pdV աշխատանքից, կկատարեն նաև տարրական ծավալի 
տեղափոխման աշխատանք: Այդ աշխատանքը հաշվելու համար 
ընդունենք, որ ճնշումը փոխվում է միայն x ուղղությամբ՝ p = p(x): 
Եթե x ուղղությամբ dx հեռավորության վրա ճնշումը փոխվում է 
dp-ով, ապա տարրական V ծավալի առանցքին ուղղահայաց S մա-
կերեսի վրա կազդի F =– Sdp ուժ (ուղղված է ճնշման փոքրացման 
ուղղությամբ): F ուժի ազդեցության տակ տարրական ծավալի dx 
տեղափոխման դեպքում կկատարվի աշխատանք՝ 

  dA� = Fdx = −Sdxdp = −Vdp   (2) 

Հետևաբար գազի կամ հեղուկի հոսքի դեպքում արտաքին 
ուժերը կատարում են ինչպես միջավայրի ընդարձակման, այնպես 
էլ տեղափոխման աշխատանք [2, 121]՝ 

   dA = dA
 + dA� = −pdV − Vdp = −dpV   (3)  

Ինչպես հայտնի է, անշարժ համակարգի ներքին էներգիան 
կարելի է փոփոխել՝ աշխատանք կատարելով և ջերմափոխանակ-
ման միկրոֆիզիկական պրոցեսով: Հոսող միջավայրերում առանձ-
նացված տարրական ծավալի էներգիան կարող է փոփոխվել նաև 
համակարգում ընթացող այլ միկրոպրոցեսներով [3, 296] (օրինակ՝ 
մածուցիկությամբ պայմանավորված ներքին շփմամբ, բախման 
հետևանքով առանձին մասնիկների իոնացմամբ կամ բևեռացմամբ 
և այլն): Հետևաբար հոսող միջավայրում, բացի ջերմափոխա-
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նակման էներգիայի dQ ջերմության քանակից, պետք է հաշվի 
առնել նաև այլ միկրոպրոցեսներով պայմանավորված էներգիայի 
հաղորդման և փոխանակման ոչ ջերմային dq ենթաջերմայինենթաջերմայինենթաջերմայինենթաջերմային 
քանակը:  

Հաշվի առնելով հոսքում էներգիայի միկրոֆիզիկական հա-
ղորդման երկու բաղադրիչները և արտաքին ուժերի կատարած 
ընդհանուր մակրոֆիզիկական աշխատանքը՝ հոսող միջավայրերի 
համար էներգիայի պահպանման և փոխակերպման օրենքը կլինի՝ 

   dW = dQ + dq + dA   (4) 

(4)-ում տեղադրելով (1)-ը և (3)-ը՝ կարելի է ջերմադինամիկայի 
առաջին սկզբունքը ներկայացնել հետևյալ տեսքով՝ 

 dQ + dq = d�U + Eպ + Eկ� + dpV = d�U + Eպ + Eկ + pV� = dΦ (5) 
Համաձայն (5)-ի՝ ընդհանուր դեպքում շարժվողշարժվողշարժվողշարժվող    հահահահամամամամակարկարկարկարգեգեգեգե----

րումրումրումրում    ջերմությանջերմությանջերմությանջերմության    ևևևև    ենթաջերմությանենթաջերմությանենթաջերմությանենթաջերմության    քանակներըքանակներըքանակներըքանակները    ծախսվումծախսվումծախսվումծախսվում    ենենենեն    
հահահահամակարգիմակարգիմակարգիմակարգի    ներքիններքիններքիններքին, , , , պոտենցիալպոտենցիալպոտենցիալպոտենցիալ    ուուուու    կինետիկկինետիկկինետիկկինետիկ    էներգիաներիէներգիաներիէներգիաներիէներգիաների    փոփոփոփո----
փոփոփոփոխությանխությանխությանխության    ևևևև    ընդարձակմանընդարձակմանընդարձակմանընդարձակման    ուուուու    տեղափոխությանտեղափոխությանտեղափոխությանտեղափոխության    աշաշաշաշխախախախատանքտանքտանքտանք----
ներներներներ    կատարելուկատարելուկատարելուկատարելու    վրավրավրավրա: : : :  

(5) արտահայտության մեջ Φ = U + Eպ + Eկ + pV մեծությունը 
տարրական ծավալի ընդհանրացված էներգիան է, որտեղ pV բա-
ղադրիչն ունի պոտենցիալ էներգիայի իմաստ: 

Հաշվի առնելով անշարժ համակարգի համար ջերմադինամիկա-
յի առաջին սկզբունքը՝ (5)-ը կարելի է բաժանել երկու մասի [3, 297]՝ 

   dQ = dU + pdV   (6ա) 

  dq = Vdp + dEպ + dEկ   (6բ) 

Այսպիսով՝ միջավայրի հոսքի դեպքում տեղի ունեն երկու 
տիպի պրոցեսներ՝ ջերմային և ենթաջերմային, որոնք վերլուծա-
կանորեն կապված են այնքանով, որ pV պոտենցիալ ֆունկցիայի 
փոփոխությունն ազդում է նրանցից յուրաքանչյուրի վրա: 

Մեկուսացված միջավայրի չկայունացված հոսքի դեպքում 
նրա առանձին տարրական ծավալներում էնտրոպիայի փոփոխու-
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թյունները կարող են լինել ինչպես դրական, այնպես էլ բացասա-
կան: Սակայն ամբողջ հոսքի համար էնտրոպիան ժամանակի ըն-
թացքում միշտ աճում է: 

Դիտարկենք (5) և    (6) հավասարումների մասնավոր դեպքերը, 
երբ m = ρ(x, y, z)V զանգվածով տարրական ծավալը շարժվում է 
v(x, y, z) արագությամբ ծանրության ուժի φ(z) = gh պոտենցիալա-
յին դաշտում: Տարրական ծավալի պոտենցիալ և կինետիկ էներ-

գիաները կլինեն Eպ = mgh և Eկ = �� 
� : 

1. (6բ) հավասարումից, ընդունելով միջավայրն անսեղմելի 
(V = const), կստանանք՝  

   dq = d(Vp) + d(mgh) + d�� 
� = d(Vp +mgh + �� 

� )   (7) 

Իդեալական, ոչ մածուցիկ միջավայրում dq = 0, հետևաբար 
   Vp +mgh + �� 

� = const; կամ p + ρgh + ρ� 
� = const   (8) 

Ստացանք անսեղմելի, իդեալական միջավայրերի համար 
հիդրոդինամիկայի Բեռնուլլի հայտնի հավասարումը: 

2. Ենթադրենք անսեղմելի մածուցիկ հեղուկը շարժվում է հո-
րիզոնական խողովակով: Այս պայմաններում V = const և dh = 0: 
Հեղուկի տարրական ծավալների շարժումը հոսքի խողովակով այս 
դեպքում, համաձայն (7)-ի, կնկարագրվի հետևյալ հավասարումով՝ 

  dq = Vdp + d�� 
�   (9) 

եթե խողովակի հատույթի մակերեսը հաստատուն է, ապա ան-
խզելիության S · v = const պայմանից v = const և (9)-ից կստա-
նանք՝  

  ((p� − p
) = ⧍q   (9ա) 

Իրական միջավայրի կայունացված հոսքում միշտ տեղի ունի 
մեխանիկական էներգիայի կորուստ՝ պայմանավորված շփման 
ուժերի հաղթահարմամբ, հետևաբար՝ միշտ 

  ⧍q < 0 և p� < p
  (10) 
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Ստացանք, որ մածուցիկ միջավայրի հոսքում շարժման ուղ-
ղությամբ ճնշումը փոքրանում է, ընդ որում ճնշման փոփոխու-
թյամբ որոշվում է խողովակի համապատասխան տիրույթում միա-
վոր ծավալի տեղափոխման ընթացքում շփման ուժերի աշխա-
տանքը:  

3. Դիտարկենք ծանրության ուժի դաշտում ընդհանուր (5) հա-
վասարումը միջավայրի կայունացված հոսքի դեպքում, երբ համա-
կարգի ընդհանրացված Φ էներգիան մնում է հաստատուն  (համա-
էներգիական  (իզոէներգետիկ) հոսք) և  
dΦ = d�U + Eպ + Eկ + pV� = 0: Համաձայն (5)-ի՝  

  dQ + dq = 0  (11) 

Այսինքն` համաէներգիական հոսքի դեպքում ջերմային 
երևույթը համակշռվում (կոմպենսացվում) է ենթաջերմային 
երևույթով [3, 298]: Քանի որ ⧍q < 0, ապա dQ = TdS > 0: Հետևա-
բար, մածուցիկ միջավայրի համաէներգիական հոսքի դեպքում 
մեխանիկական էներգիայի մի մասը փոխակերպվում է ներքին 
էներգիայի, և որի հետևանքով համակարգի էնտրոպիան աճում է:  

Համաէներգիական հոսք կարելի է իրականացնել՝ համա-
կարգը մեկուսացնելով: Օրինակ՝ եթե խողովակը լինի ադիաբադ 
մեկուսացված, ապա նրանով հոսքը կլինի համաէներգիական: 
Իզոէներգետիկ հոսքի դեպքում, ըստ (11)-ի, համակարգում ջերմա-
հաղորդումը համակշռվում է մածուցիկությամբ, տեղի է ունենում 
էներգիայի վերաբաշխում բաղադրիչների միջև այնպես, որ այն 
ամբողջությամբ պահպանվում է:  

4. Ուսումնասիրենք իդեալական միջավայրի համաէներգիա-
կան հոսքը: Իդեալական միջավայրում dq = 0, և համաձայն (11)-ի՝ 
dQ = 0: Ստացանք, որ ոչ մածուցիկ, իդեալական միջավայրի 
համաէներգիական հոսքը ադիաբադ հոսք է, որը նկարագրվում է 
հետևյալ հավասարումներով՝ 

  dq = 0, dQ = 0, - + .V +mgh + �� 
� = const  (12) 
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(12) հավասարումներում նկատի ունենալով, որ U + pV = H 
էնտալպիան է, իդեալական գազի հորիզոնական ուղղությամբ 
շարժման դեպքում (mgh = const) կունենանք (իդեալական գազի 
էնտալպիան՝ H = �

μ
C1T)` 

  dq = 0, dQ = 0, 

μ
C1T+ � 

� = const  (13) 

Ոչ մեծ արագությունների դեպքում իդեալական գազի ադիա-
բադ հոսքի համար կիրառելի են Պուասոնի հավասարումները 
[3, 299]՝  

  2 23
= 41 135

γ63
γ , pVγ = const, ρ 

ρ3
= 41 135

3
γ  (14) 

որտեղ γ= 78
79
 ադիաբադի ցուցիչն է:  
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ЗаконЗаконЗаконЗаконы термодинамики в ы термодинамики в ы термодинамики в ы термодинамики в текучтекучтекучтекучих средахих средахих средахих средах    

Кочарян ВиленКочарян ВиленКочарян ВиленКочарян Вилен    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: внутренняя энергия, работа перемещения и 
расширения, субтепловые микропроцессы, обобщенная энергия, энтропия, 
энтальпия 

В общем случае параметры системы (давление, температура, плот-
ность, скорость движения и др.) в текучей среде зависят от координат и 
времени. Следовательно, в отличие от неподвижных систем, в движущихся 
средах, кроме изменения внутренней энергии, необходимо учитывать 
также изменения потенциальной и кинетической энергий системы.  

Энергия выделенного объема текучей среды может быть изменена как 
теплообменом, так и другими, нетепловыми (субтепловсубтепловсубтепловсубтепловыыыымимимими) микропро-
цессами и поэтому, надо учитивать также передаваемое или обмениваемое 
этими микропроцессами количество энергии.  

В движущихся средах из-за изменений давления и объема в системе 
могут выполняться как работа расширения pdV, так и работа перемещения 
Vdp.  

В статье учтены все энергетические превращения, происходящие в 
текучих средах, и первый закон термодинамики представлен в следующем 
общем виде: количества тепла и субтепла в движущихся системах количества тепла и субтепла в движущихся системах количества тепла и субтепла в движущихся системах количества тепла и субтепла в движущихся системах 
расходуются на изменение внутренней, потенциальной и кинетической расходуются на изменение внутренней, потенциальной и кинетической расходуются на изменение внутренней, потенциальной и кинетической расходуются на изменение внутренней, потенциальной и кинетической 
энергий системы и выполнение работы энергий системы и выполнение работы энергий системы и выполнение работы энергий системы и выполнение работы расширения и перемещения.расширения и перемещения.расширения и перемещения.расширения и перемещения.     

Показано, что в случае изоэнергетических потоков часть механи-
ческой энергии вязкой среды преобразуется во внутренную энергию, и в 
результате энтропия системы возрастает. 

Рассматриваются получения нескольких известных соотношений с 
использованием первого закона термодинамики.  
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The The The The LLLLaws of aws of aws of aws of TTTThermodynamics in hermodynamics in hermodynamics in hermodynamics in Fluid MediumsFluid MediumsFluid MediumsFluid Mediums    

Kocharyan VilenKocharyan VilenKocharyan VilenKocharyan Vilen    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: internal energy, work of movement and expansion, subthermal 
microprocesses, generalized energy, entropy, enthalpy 

Generally, the system parameters (pressure, temperature, density, speed of 
movement, etc.) in fluid mediums depend on coordinates and time. Therefore, 
unlike motionless systems, in moving environments in addition to changes in 
internal energy, it is also necessary to take into account changes in the potential 
and kinetic energies of the system. 

The energy of the allocated volume of fluid mediums can be changed both 
by heat exchange and by other non-thermal (sub-thermal) microprocesses and 
therefore, the amount of energy transferred or exchanged by these 
microprocesses must also be taken into account. 

In moving environments due to changes in pressure and volume in the 
system, both the expansion work pdV and the movement work Vdp can be 
performed. 

The article takes into account all energy transformations occurring in fluid 
mediums, and the first law of thermodynamics is presented in the following 
general form: the amounts of heat and subheat in moving systems are spent on the amounts of heat and subheat in moving systems are spent on the amounts of heat and subheat in moving systems are spent on the amounts of heat and subheat in moving systems are spent on 
transformingtransformingtransformingtransforming    the internal, potential and kinetic ethe internal, potential and kinetic ethe internal, potential and kinetic ethe internal, potential and kinetic energies of the system and nergies of the system and nergies of the system and nergies of the system and 
performing work of expansion and performing work of expansion and performing work of expansion and performing work of expansion and movementmovementmovementmovement....    

It is shown that in case of isoenergetic flows, a part of the mechanical 
energy of a viscous medium is converted into internal energy, and as a result, 
the entropy of the system increases. 

The achievemnt of several known relations using the first law of 
thermodynamics is observed. 
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