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Termodinamiğin Temel Kavramları

 Termodinamik, enerjinin farklı sistemler arasında
nasıl aktarıldığını konu edinir.

Enerji, iş ile ve ayrıca iletim, 
konveksiyon ve ışınım yolu ile 
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konveksiyon ve ışınım yolu ile 
aktarılabilir. İletim sürecine, 
çarpışan moleküller veya 
elektronlar arasındaki kinetik 
enerjinin değiş-tokuşu olarak 
bakılabilir. 



Sistem, çevre ve evren
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Sistem

Çevre

EVREN

Sistem: Açık, kapalı veya izole olabilir.



Sıcaklık ve Termodinamiğin sıfırıncı kanunu

 0. Kanun: A ve B cisimleri üçüncü bir C cismi ile ayrı ayrı termal (ısıl)
dengede iseler, o zaman A ve B cisimleri birbiri ile de termal dengede
olurlar.
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 Bu ifade deneysel olarak kolayca ispatlanabilir ve sıcaklığı tanımlama
olanağı sağlar.

 Sıcaklık, bir cismin diğer cisimlerle ısıl dengede olup olmadığını belirleyen
bir özellik olarak tanımlanabilir. Yani iki cisim birbirleri ile termal dengede
ise, bu iki cismin sıcaklığı aynıdır.

 Bir sistemin sıcaklığı, onun bir çok özelliğini belirler ya da etkiler.

http://elearning.fawe.org/unit/thermodynamics/



Mutlak sıcaklık

 SI birim sisteminde sıcaklık birimi K’dir. 

 T = TC + 273,15
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Bir ideal gazın hal denklemi

PV = nRT

 R=8,315 J/mol K

Doç. Dr. Elif ÇALIŞKAN SALİHİM.Ü. Eczacılık Fakültesi

 İdeal gaz, PV/nT değeri bütün basınçlarda sabit
olan bir gazdır.

 Gerçek bir gaz, sıvılaşma halinden çok uzaksa ideal
bir gaz gibi davranır.



İç enerji ve ısı

 Bütün sistemlerin iç enerjisi sistemin mikroskopik
bileşenlerine bağlıdır. Bir maddenin iç enerjisi
dönme, öteleme kinetik enerjisi, moleküllerinin
titreşimleri, molekülün potansiyel enerjisi ve
moleküllerarası potansiyel enerjisinin toplamıdır.
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moleküllerarası potansiyel enerjisinin toplamıdır.

 Isı, sistem ve çevresi arasındaki sıcaklık
farklılıklarından dolayı enerjinin akmasıdır. Bu
süreçte geçen enerji miktarı için Q sembolü kullanılır.
Isının SI birimi Joule’dür.



Termodinamik süreçlerde iş

https://notendur.hi.is/eme1/skoli/edl_h05/masteringphysics/19/WorkDonebyanExpandingGas.htm
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 Hareketli bir piston ile kapatılmış bir silindirik kabın içinde P basınçlı bir gaz
vardır. Eğer gaz, pistonu iterek dx kadar küçük bir mesafe hareket ettirirse,
gazın yaptığı iş,

dW = Fdx
olur. F = PA olduğundan,

dW = PAdx
yazılabilir. Bu işlemde gazın hacmi dV=Adx kadar artmış olur. Böylece,

dW=PdV olur.

https://notendur.hi.is/eme1/skoli/edl_h05/masteringphysics/19/WorkDonebyanExpandingGas.htm



Termodinamik süreçlerde iş

 Gaz genleştiği zaman çevresi üzerine iş yaptığından,
dW pozitif olur.

 Eğer gaz sıkıştırılırsa, dW negatif olur. Bu durumda
gazın hacmi azalır ve çevresi gaza bir iş yapmış olur.
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 İşlem sırasında yapılan toplam iş (W),

p-V grafiğinde gösterilen

eğrinin altında kalan alana eşittir.
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 Bir sistemin yaptığı iş, sistemin ilk ve son durumuna ve bu
durumlar arasında sistemin izlediği yola bağlıdır.
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 Benzer şekilde sisteme giren veya sistemden çıkan Q
ısısı da işleme bağlıdır. Isı da, aynı iş gibi sistemin
başlangıç, son durumuna ve izlediği yola bağlıdır.

Serway ve Beichner, Çev: Çolakoğlu, 2007.



 Bir sistemin bir durumdan diğerine geçebileceği
sonsuz sayıda yol vardır. Bazı sık karşılaşılan yollar
şunlardır:

 İzotermal (sabit sıcaklıklı)
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 İzotermal (sabit sıcaklıklı)

 Adyabatik (ısı aktarımı olmayan, Q=0)

 İzobarik (sabit basınçlı)

 İzokorik (sabit hacimli)



Tersinir ve tersinmez süreçler

 Bir tersinir süreçte sistem, PV diyagramı üzerinde 
gösterilen aynı yol boyunca başlangıç şartlarına 
geri döndürülebilir ve bu yol üzerindeki her nokta 
bir eşdeğer hali gösterir. 
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 Bu şartları sağlamayan bir süreç 

ise tersinmezdir.

Wikipedia



Termodinamiğin 1. yasası

 Sistemin iç enerjisindeki değişiklikler yalnızca ilk ve son
durumlara bağlı olup yoldan bağımsızdır. (Hal
fonksiyonu)

 Sisteme ısı verildiğinde iki şey olabilir:
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1. Sistemin iç enerjisi artabilir ve/veya

2. Sistem çevresine iş yapabilir.

 Enerjinin korunumu yasası bu duruma uygulanırsa;

∆E = Q - W

 Enerjnin korunumu ifadesi termodinamiğin 1. yasasıdır.



∆E = Q – W

Sisteme ısı ilave 
edilirse, dQ pozitif 

İç enerji artıyorsa, 
dE pozitif olur. 
İç enerji azalıyorsa,

Sistem, çevreye 
karşı iş yaptığında 
dW pozitiftir.
Sistem üzerine iş 
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dE = dQ - dW

edilirse, dQ pozitif 
olur. Sistemden ısı 
çıkarılırsa, dQ
negatif olur.

İç enerji azalıyorsa,
dE negatif olur.

Sistem üzerine iş 
yapılırsa, dW
negatiftir.



∆E = Q – W

 Sistem ve çevresi arasında ısı transferinin olmadığı
(Q=0) süreç, adyabatik bir süreçtir. Bu durumda
birinci yasa ∆E=-W formülünü verir. Yani sistem
tarafından uygulanan işin bir sonucu olarak iç enerji
değişir. Gaz adyabatik olarak genleşirse, W pozitif
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değişir. Gaz adyabatik olarak genleşirse, W pozitif
olur, ∆E negatif olur ve gazın sıcaklığı düşer.

 Bir gazın adyabatik serbest genleşmesinde, Q=0,
W=0 ve dolayısıyla ∆E=0 olur. Yani böyle bir
işlemde gazın iç enerjisinde değişme olmaz.



∆E = Q – W

 Sabit basınç altında meydana gelen işlemlere izobarik
işlem denir. W=P(Vs-Vi)

 Sabit hacim altında meydana gelen işlemlere izokorik
işlem denir. W=0 ve ∆E=Q olur.
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işlem denir. W=0 ve ∆E=Q olur.

 Sabit sıcaklıkta meydana gelen işlemlere izotermal
işlemler denir. Sabit sıcaklık işlemlerinde p-V eğrisine
izoterm denir. İdeal bir gazın iç enerjisi sadece
sıcaklığın bir fonksiyonu olduğundan, bir ideal gaz için
izotermal süreçte ∆E=0 olur. Q=W



Birinci yasanın bir uygulaması: Bir gazın 
izotermal tersinir genleşmesi:

 Bir ideal gaz izotermal ve tersinir olarak P1, V1

durumundan P2, V2 durumuna genleşiyor. Yapılan işi
bulunuz.

                                                             
nRT

       PnRT PVPdVdW 
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Örnek:

 (a) Hacmi izotermal ve tersinir olarak 3,00 L’den 10,0
L’ye çıkan 0°C’taki 1 mol ideal gazın yaptığı işi
hesaplayınız.

)
L 3,00

L 10,0
K)ln( K)(273 J/mol mol)(8,31 (1ln 2 

V

V
nRTW
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 (b) Bu işlemde çevreye ısı yoluyla ne kadar enerji
yayıldığını hesaplayınız.

∆E=Q-W=0
Q=W=2,73x103 J

J 102,73W

L 3,00
3

1



V



Örnek:

 (c) Gaz sabit basınçlı bir işlemle, ilk hacmine geri
dönerse, gazın yapacağı işi bulunuz.
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Gaz sıkıştığı için yapılan iş negatif olur.
J 101,59
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Termodinamiğin 2. yasası

 Termodinamiğin birinci kanunu, verdiğimiz
miktardan daha büyük bir enerjiyi iş olarak bir
çevrimlik işlem sonucunda geri alamayacağımızı ve
ikinci kanun ise, yapılacak işe eşdeğer enerjiden
daha fazla bir enerjinin, daha yüksek bir sıcaklıkta
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daha fazla bir enerjinin, daha yüksek bir sıcaklıkta
verilmesi gerektiğini söyler.



 Bir ısı makinesi, iç enerjiyi 
mekanik enerjiye çeviren 
aygıttır. 

 Termal enerjiyi tamamen 
mekanik işe 
dönüştürebilecek bir 
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dönüştürebilecek bir 
döngüsel motor yapmak 
imkansızdır.

 Başka bir ifadeyle, tek 
görevi termal enerjiyi 
soğuk cisimden sıcak cisme 
transfer etmek olan bir 
motor yapmak 
imkansızdır.

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/heaeng.html



 Bir motorun verimi şöyle tanımlanır:
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 Çoğu motor periyodik aralıklarla iş yapan
maddenin aynı duruma geri döndüğü çevrimli
işlemleri kullanır. QH: sıcak kaynaktan çıkan ısıdır,
QC: soğuk kaynağa aktarılan ısıdır, W: yapılan iştir.

HHH QQQ
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/thermo/heaeng.html



Örnek soru:

 Bir motor, her bir çevrimde yakıttan 120,0 J ısı
kazanmaktadır ve 30,0 J’lük iş yapmaktadır.
Motorun verimini hesaplayınız.
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Carnot çevrimi

 İkinci yasaya göre, sürtünme ve
diğer ısı kayıpları ne kadar
azaltılırsa azaltılsın, hiçbir motor
%100 verimli olamaz. Mümkün
olan en verimli ideal motor
Carnot motoru diye adlandırılır.
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 İş yapan madde (ideal gaz) bu
motorda, gerçek motorda
mümkün olmayan tersinir işlemler
ile taşınır. İki ayağı izotermal,
diğer ikisi adyabatiktir.
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Örnek:

 Carnot çevrimi yapan bir motorun en büyük teorik
verimi %30’dur. Bu makine soğuk depo olarak
sıcaklığı 300 K olan atmosferi kullanırsa, sıcak
kaynağın sıcaklığını hesaplayınız. (Ödev)
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Entropi

 Termodinamiğin 2. kanunu ile ilgili hal fonksiyonu
entropidir (S). Clausius tanımı:


s

T

dQ

T

dQ
dS S              
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 İşlem sonsuz küçük olduğundan sıcaklık sabit
varsayılır. Entropi bir hal fonksiyonu olduğundan, bir
işlem sırasında izlenen yola bağlı değildir. Eşitliğin
entropi değişimini tanımladığına dikkat ediniz.


i TT

dS S              



 Yalıtılmış sistemler düzensizliğe doğru meylederler ve
entropileri bu düzensizliğin bir ölçüsüdür.

 Örneğin odanızdaki havada bulunan gaz moleküllerini
düşünürseniz, bu moleküllerin yarısı eşit büyüklükte sağa
yönelmiş hız vektörlerine ve diğer yarısı da aynı
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yönelmiş hız vektörlerine ve diğer yarısı da aynı
büyüklükte sola yönelmiş vektörlere sahip olsalardı, bu
sistem oldukça düzenli olurdu. Fakat böyle bir durum
neredeyse imkansızdır.

 Molekülleri görüyor olsaydık, rastgele her doğrultuda
hareket ettiklerini, çarpıştıklarını ve hızlarının farklı
olduğunu izleyebilirdik.



 Tersinir süreçlerde ∆S=0 olur.

 Bir sistem ve çevresini tüm evreni kapsayacak
şekilde ele alırsak, evrenin daima daha büyük
düzensizliğe doğru gittiğini görürüz. Yani, bütün
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düzensizliğe doğru gittiğini görürüz. Yani, bütün
gerçek süreçlerde, evrenin entropisi artar. ∆S>0

∆S≥0           (2. yasanın ifadesidir.)



Termodinamiğin 3. yasası

 Sıcaklık mutlak sıfıra yaklaştıkça, bütün hareketler
sıfıra yaklaşır.

 İstatistiksel mekaniğe göre verilen bir makro
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 İstatistiksel mekaniğe göre verilen bir makro
durumda (Ω mikro durumdan oluşan) bir sistemin
entropisi aşağıdaki şekilde verilir.

kB: Boltzmann sabitidir.

 lnBkS
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