
  :قانون سوم ترموديناميك

هاي زياد انسان درباره طبيعـت و         دوم آن، حاصل تجربه   قانون  قانون سوم ترموديناميك همانند قانون اول و        

پردازد، قانون دوم تابع آنتروپي را وارد         هاي انرژي دروني و آنتالپي مي       تابعقانون اول به معرفي     . دهاي آن است  رويدا

، را اعـالم  ٠ K ما قانون سوم، از يك سو، قابل دسـترس نبـودن دمـاي صـفر مطلـق،                كند، ا   قلمرو ترموديناميك مي  

   .دهد كند و از سوي ديگر، روشي براي تعيين آنتروپي مطلق اجسام را به دست مي مي

  :تحليلي از ناممكن بودن دستيابي به دماي صفر مطلق

  م بسته برابر است بانهايت كوچك آنتروپي يك سيست تغيير بي، )مطالب قبلي(از قبل داريم 
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T PC PC      ،همواره مثبـت هـستند چون هم . رساند   ظرفيت گرمايي سيستم در فشار ثابت را مي         و هم     كه در آن  

S با توجه به آن، آنتروپي يـك       .  با تغيير دما هم جهت است       مقدار مثبتي است و از آنجا تغيير         پس

اند كه ظرفيت گرمايي  هاي گوناگون نشان داده از سوي ديگر، تجربه. سيستم با كاهش دماي آن كاهش خواهد يافت

بدين ترتيب خواهيم . گرايد هاي صفر مطلق به صفر مي كه در نزديكي يابد تا اين با كاهش دما كاهش مييك سيستم 
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توان نتيجه گرفت كه كارآيي  هاي سردسازي بر تغيير آنتروپي نسبت به دما استوار است، مي        چون اساس كليه شيوه   

Tرو،  رسد و از اين      تقريباً به هيچ مي     بسيار اندك و   ٠ Kهاي دماي     آنها در نزديكي   K  بـا تكـرار     رسيدن بـه     

  .هاي سردسازي متناهي ناممكن خواهد بود لهتعدادي مرح

به طور كلي، پژوهش در رسيدن به دماهاي پايين نشان داده است كه دستيابي به دماهاي بسيار نزديك به                   

 ميـان آنتروپـي دو    شويم، تفـاوت  پذير است، با وجود اين، هر چه به دماي صفر مطلق نزديكتر مي             صفر مطلق امكان  

Cحالتي مانند  A با توجه . شود شوند، نيز به صفر نزديكتر مي پذير به هم وصل مي ه وسيله يك مسير برگشت كه ب و

شي كه ممكن است در دمـا ايجـاد گـردد كـوچكتر و كـوچكتر                به آن، هر چه دما به صفر مطلق نزديكتر شود، كاه          

.شود اممكن مياز آنجا است كه دست يافتن به دماي صفر مطلق ن. كه سرانجام به صفر برسد شود تا اين مي
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