٦

ﮔﺮﻣﺎ و ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎزﻫﺎ

ﻛﻮﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ
ﺁﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﻣﻰ ﺑﺎﺭﺩ! ﭘﺲ

ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺎﺑﺶ ﺩﻭﺑﺎﺭﺓ
ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﻬﻨﺔ ﻛﻮﻳﺮ ،ﺟﻠﻮﻩ ﻫﺎﻯ

ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﺁﻳﺪ .ﺗﺒﺨﻴﺮ
ﺁﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻻﻳﺔ ﺳﻄﺤﻰ ﺧﺎﻙ

ﻛﻮﻳﺮ ،ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ

ﺗﺮﻙ ﻫﺎﻯ ﺑﻰ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺑﺪﻳﻌﻰ ﺩﺭ ﺁﻥ
ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

ﻛﻮﻳﺮ ﻟﻮﺕ

گرما و قانون گازها

قطعه ىخى را درون ىک لىوان آب مى اندازىم ،آب سرد مى شود؟ چه چىز باعث
چرا وقتى ٔ
خشک شدن لباس هاى مرطوب روى بند مى شود؟ عامل اصلى اىجاد باد و جرىان هوا چىست؟
پاسخ اىن سؤال ها و بسىارى از سؤال هاى مشابه را مى توان با بررسى گرما و اثرهاى آن به دست
آورد .شما در کتاب فىزىک ( )1و آزماىشگاه با مفهوم هاى فىزىکى دما و گـرما آشنا شدىد .در اىن فصل
ضمن ىادآورى آن مفهوم ها به بررسى روش گرماسنجى و اندازه گىرى گرماى وىژه ،تغىىر حالت مواد
و گرماى نهان ذوب و تبخىر مى پردازىم .عالوه بر اىن اثر تغىىر دما بر طول و حجم جامدها  ،ماىع ها  و
گازها را بررسى مى کنىم و راه هاى انتقال گرما را مورد بحث قرار مى دهىم و سرانجام قانون گازها را
شرح مى دهىم.
  6ـ 1دما ،انرژى درونى و گرما

در کتاب فىزىک ( )1و آزماىشگاه دىدىم که دما معىارى است که مىزان سردى و گرمى جسم ها
را مشخص مى کند.
فعالیت 6ـ ١

در فصل  1گفتىم براى آن که تعرىف ىک کمىت فىزىکى کامل شود ،باىد ىکاى آن ،روش و ابزار اندازه گىرى آن مشخص شود.
دما را به عنوان ىک کمىت فىزىکى تعرىف کنىد ،ىعنى براى آن ىک روش اندازه گىرى بنوىسىد ،ىکاى آن را مشخص کنىد
و ابزار اندازه گىرى آن را توضىح دهىد( .براى اىن کار مى توانىد از کتاب فىزىک ( )1و آزماىشگاه و ىا هر کتاب فىزىک مناسب
دىگرى استفاده کنىد ).عىب ها و مزىت هاى روش و ابزار اندازه گىرى اى را که معرفى کرده اىد بنوىسىد.
تعرىف دما به صورتى که با انجام اىن فعالىت ارائه کرده اىد ،ىک تعرىف عملىاتى نامىده مى شود.
درجه سلسىوس 1است،
ىکاى دما :همان گونه که با انجام فعالىت باال ،بىان کرده اىد ،ىکاى دما
ٔ
درجه سلسىوس را معموال ً با  θنشان مى دهند.
که با نماد  Cنماىش داده مى شود .دما بر حسب
ٔ
مقىاس دماى مطلق (ىا کلوىن) :در  SIبه جاى سلسىوس ،ىکاى دىگرى به نام کلوىن 2را
به کار مى برند که با نماد  Kنماىش داده مى شود .دما بر حسب کلوىن را معموال ً با  Tنشان مى دهند.
صفر کلوىن تقرىباً برابر  ٢٧٣ Cاست .3به اىن ترتىب براى تبدىل دما از مقىاس سلسىوس به کلوىن
باىد مقدار دما بر حسب سلسىوس را با  273جمع کرد ،ىعنى:
(6ــ)1

273

)θ ( C

)T(K

1ــ درجه بندى سلسىوس را نخستىن بار منجم سوئدى ِآندرس سلسىوس در سال  1121هجرى شمسى به كار برد.

2ــ اىن مقىاس دما را وىلىام تامسون (  لرد كلوىن  ) ،فىزىک و رىاضى دان اسكاتلندى كه در سال هاى  1203تا ( 1286از  1824تا

 1907مىالدى) هجرى شمسى مى زىست طرح رىزى كرد.

3ــ صفر كلوىن به طور دقىق تر برابر ٢٧٣/15°Cاست ،ولى براى محاسبه هاى اىن كتاب همان مقدار تقرىبى  ٢٧٣ Cمناسب است.
°
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ﺗﻤرﻳﻦ 6ـ 1

دماى ذوب یخ 0 C ،و دماى جوش آب ،100 C ،و دماى بدن انسان سالم ،37 C ،هر یک برابر چند کلوین است؟
مﺜاﻝ 6ـ 1

نشان دهید که اختالف بین دو دما در هر دو مقیاس سلسیوس و کلوین با هم برابر است.
پاسﺦ :داریم:
(T1)K
]273] [θ1) C( 273
(θ1) C
در نتیجه:
( 6ــ)2

جدار شىشه ای کلﻔت
لولﮥ موىىن با حجم اندک

مخزن با حجم زىاد

جدار شىشه ای نازک
شکل ٦ــ١ــ دماسنج جىوه ای

1ــ با سیم هاى فلزى و آمﭙرسنﺞ مدارى مطابق مدار شکل

2ــ در ظرف شیشه اى کمى بیش از نصف آب بریزید و آن را
روى سه پایه باالى شعله قرار دهید و یک دماسنﺞ درون آن قرار دهید،
116

(ΔT)K( Δθ) C

دماسنج جىوه اى (و ىا الکلى) :در کتاب فیزیک ( )1و آزمایشگاه با دماسنﺞ جیوه اى و
الکلى (شکل  6ــ )1و همچنین طرز مدرج کردن آنها آشنا شدید .براى اندازه گیرى دماى یک جسم
باید دماسنﺞ را در تماس با آن جسم قرار دهیم به گونه اى که مخزن دماسنﺞ در تماس کامل با آن باشد.
لوله دماسنﺞ دیگر تﻐییر نکند .عددى را
مدتى (حدود دو الى سه دقیقه) صبر مى کنیم تا ارتفاع مایﻊ در ٔ
که در مقابل سطح مایﻊ در لوله ثبت شده است مى خوانیم .این عدد دماى آن جسم را نشان مى دهد.
درباره دما گفته ایم به تعریف عملیاتى آن مربوط مى شود.
تعبىر مولکولى دما :آنچه تاکنون
ٔ
در مبحث هاى تخصصى فیزیک تعبیرى براى دما وجود دارد که مى توانیم آن را با مراجعه به تعریف
انرژى درونى دریابیم .در فیزیک ( )1و آزمایشگاه دیدیم که:
دهنده آن از جمله انرژى
الف) انرژى درونى هر جسم ،مجموع انرژى هاى مولکول هاى تشکیل ٔ
جنبشى این ذره هاست.
ب) افزایش انرژى درونى هر جسم ﻏالباً به صورت افزایش دماى آن جسم ظاهر مى شود .از
این جا تعبیر مولکولى زیر براى دما ارائه مى شود .دماى هر جسم متناسب است با انرژى جنبشى
سازنده آن.
متوسط مولکول هاى
ٔ
ﺁﺯماﻳﺶ 6ـ 1

ببندید.

(T2)K
([θ2) C
(θ2 ) C

(ΔT)K

وساىل ﻻزم :دو تکه سیم فلزى ﻏیر هم جنس  Aو B
(براى مﺜال سیم  Aمسى و سیم  Bآهنى) ،یک آمﭙرسنﺞ
حساس (میلى آمﭙرسنﺞ یا میکروآمﭙرسنﺞ) ،سه پایه ،شعله
پخش کن ،چراغ گازى یا الکلى ،یک ظرف شیشه اى
نسوز براى گرم کردن آب ،یک سطل کوچک براى یخ،
مقدارى یخ ،یک دماسنﺞ جیوه اى

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

به طورى که هر وقت الزم باشد بتوانید دماى آب گرم را اندازه بگیرید.
3ــ سطل را از یخ در حال ذوب پر کنید .دماى یخ در حال
ذوب ثابت است .این دما در فشار یک اتمسفر برابر  0 Cاست.
 4ــ یکى از دو محل اتصال دو فلز را درون یخ در حـال
ذوب که دماى آن مشخﺺ و ثابت است فرو ببرید.
 5ــ اتصال دیگر را درون ظرف آب گرم که دماى آن را توسط
دماسنﺞ درون آب اندازه گرفته اید قرار دهید .با این کار مشاهده
خواهید کرد که آمﭙرسنﺞ عبور جریانى را نشان مى دهد.
 6ــ این آزمایش را چند بار تکرار کنید ،هر بار آب گرم را
در دماى باالترى به کار برید و شدت جریان حاصل را اندازه بگیرید.
7ــ یافته هاى خود را در جدولى وارد کنید.

آمﭙرسنج حساس

A

 = Aسىم مسی

A
B

 = Bسىم آهنی

0C

اتصال در دمای ﺛابت

اتصال در دمای مجهول

با انجام این آزمایش درمى یابید که هرچه اختالف دماى دو اتصال بیشتر باشد ،شدت جریان در
مدار بیشتر مى شود ،اگر آزمایش را چندین بار و براى اختالف دماهاى متفاوت تکرار کنید ،مى توانید
شدت جریان مربوط به هر اختالف دمایى را مشخﺺ کنید.حتى مى شود آمﭙرسنﺞ را به جاى شدت
جریان برحسب اختالف دما مدرج کرد و به این ترتیب یک دماسنﺞ ساخت.
این نوع دماسنﺞ را دماسنﺞ ترموکوپل مى نامند .دماسنﺞ هاى ترموکوپل برترى هایى نسبت به
دماسنﺞ هاى دیگر دارند که برخى از آنها در زیر آمده است.
ــ کوچک بودن اتصال سیم ها باعث مى شود که اتصال به سرعت به تﻐییر دما پاسخ دهد و این
دقت اندازه گیرى را باال مى برد.
ــ خروجى این دماسنﺞ ،یک عالمت الکتریکى (یک جریان) است ،به عبارت دیگر ،در این
دماسنﺞ ،تﻐییر دماى مورد اندازه گیرى باعث تﻐییر جریان الکتریکى مى شود و این تﻐییر جریان مى تواند
هشداردهنده تﻐییرات ناگهانى دما را به کار اندازد و یا براى ثبت کردن تﻐییرات
مستقیماً یک دستگاه
ٔ
پیوسته دما به کار رود.
ٔ
ــ این دماسنﺞ ها نسبت به اختالف دماهاى بسیار کوچک ،حتى به کوچکى  0/001 Cنیز
حساس اند.
ــ دماسنﺞ هاى ترموکوپل را مى توان براى اندازه گیرى دماهاى باال تا حدود 1500 Cبه کار
برد .براى این کار باید سیم هاى فلزى  Aو  Bرا از جنس هاى خاصى انتخاب کرد که در آن دماها
ذوب نشوند.
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مﻄاﻟﻌﺔ ﺁﺯاﺩ

دماسنج فرىنه :این دماسنﺞ نوع ویژه اى از
کمینه دما را در
دماسنﺞ هاى مایعى است که بیشینه و ٔ
الکل
مدت یک شبانه روز نشان مى دهد .ویژگى هـاى این
−30 C
60 C
دماسنﺞ مطابق شکل روبه رو عبارتند از:
الف) یک شاخﺺ فوالدى که روى سطح جیوه
0C
شاخﺺ فوﻻدی
لوله  Uشکل شناور است.
در هر طرف ٔ
ب) هنگامى که دما باال مى رود ،به سبب انبساط
شاخﺺ فوﻻدی
0C
لوله سمت
لوله سمت چﭗ شکل) ،جیوه در ٔ
الکل (در ٔ
60 C
−30 C
لوله
راست به باال رانده مى شود و شاخﺺ فوالدى ٔ
جىوه
سمت راست را با خود باال مى برد .در این مرحله سطح
لوله سمت راست نیز باال مى رود.
الکل در ٔ
لوله سمت راست با جیوه ،باالترین دما ،یا دماى بیشینه اى را که هوا به آن
پ) در این هنگام محل تماس شاخﺺ ٔ
لوله راست پایین بیاید ،شاخﺺ فوالدى همراه با آن حرکت نمى کند و در
رسیده است نشان مى دهد .اگر سطح جیوه در ٔ
همان محل قبلى خود در مقابل دماى بیشینه مى ایستد.
لوله  Uشکل باال مى رود و شاخﺺ
ت) هنگامى که الکل به علت کاهش دما ،منقبﺾ مى شود ،جیوه از طرف چﭗ ٔ
فوالدى دیگر را در این طرف لوله باال مى راند .محل تماس شاخﺺ فوالدى با جیوه پایین ترین دما یا دماى کمینه را نشان
مى دهد .محل این شاخﺺ نیز با گرم تر شدن هوا دیگر تﻐییر نمى کند.
ث) با استفاده از آهنربا ،این دو شاخﺺ در پایان  24ساعت شبانه روز به سطح جیوه برگردانده مى شوند تا براى روز
بعد آماده باشند.

مﻄاﻟﻌﺔ ﺁﺯاﺩ

فضاىی که برای انبساط خالی
گذاشته شده است.

تَف سنج نورى :براى اندازه گیرى
گستره دمـاسنﺞ
دماهـایى کــه بیشتر از
ٔ
ترموکوپل قرار دارند ،از وسیله اى به نام
تَف سنﺞ نورى استفاده مى شود.
همان طورکه در شکل روبه رو دیده
مى شود این وسیله از یک تلسکوپ  ،Tکه در
لوله آن یک صافى شیشه اى  Fبه رنگ قرمز
ٔ
و یک المﭗ کوچک  Lتعبیه شده ،تشکیل
شده است .اگر تَف سنﺞ به طرف کوره گرفته
شود ،شخصى که به داخل تلسکوپ نگاه
11٨

مخزن پر از الکل

T

کوره

L

F

R

A

B

قسمت های اصلی ىک تف سنج نوری

مﻄاﻟﻌﺔ ﺁﺯاﺩ

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

زمینه روشن کوره ،مشاهده مى کند .المﭗ به باترى  Bو مقاومت متﻐیر (رئوستاى) R
تیره المﭗ را بر روى ٔ
مى کند ،رشته ٔ
وصل است .با حرکت دادن پیﭻ رئوستا و کاهش مقاومت آن مى توان جریان عبورى از مدار را افزایش و در نتیجه روشنایى
المﭗ را زیاد کرد .مقاومت رئوستا را آن قدر کم مى کنیم تا روشنایى المﭗ درست برابر روشنایى زمینه شود.
با استفاده از دستگاهى که قبال ً در دماهاى معلوم درجه بندى شده ،آمﭙرسنﺞ  Aرا در مدار ،مى توان درجه بندى کرد
تا مستقیماً دماى مجهول را اندازه بگیرد .در این روش چون الزم نیست که هیﭻ قسمتى از دستگاه با جسمى که مى خواهیم
دماى آن را اندازه بگیریم ،تماس یابد ،مى توان از آن براى اندازه گیرى دماهاى باالتر از نقاط ذوب اکﺜر فلز ها استفاده کرد.

گرما و تعادل (ترازمندى) گرماىى :در کتاب فیزیک ( )1و آزمایشگاه دیدیم که گرما مقدار
انرژى اى است که به دلیل اختالف دما ،بین یک جسم و جسم دیگرى که با آن در تماس است مبادله مى شود.
با توجه به قانون پایستگى انرژى ،انرژى اى که جسم با دماى باالتر از دست مى دهد ،برابر انرژى اى است
مبادله انرژى تا زمانى که دماى دو جسم یکى شود ادامه مى یابد.
که جسم با دماى پایین تر مى گیرد .این
ٔ
به این ترتیب آیا اگر دو جسم هم دما در تماس با یکدیگر قرار گیرند ،گرمایى بین آنها مبادله مى شود؟
روشن است که گرماى خالصى مبادله نمى شود .به عبارت کامل تر گرمایى که جسم اول به جسم دوم مى دهد
درست برابر گرمایى است که جسم دوم به جسم اول مى دهد ،پس به طور خالﺺ گرمایى مبادله نشده است.
در این وضعیت یعنى وقتى گرمایى بین دو جسم مبادله نشود مى گوییم دو جسم با هم در تعادل
گرمایى اند و دماى مشترک را دماى تعادل مى نامیم.
براى مﺜال اگر یک قطعه فلز داغ را در یک ظرف آب سرد بیندازیم ،گرما از قطعه فلزى که دمایش
باالتر است به آب که دمایش پایین تر است ،شارش مى کند .این شارش گرما تا زمانى ادامه مى یابد که
قطعه فلز و آب هم دما شوند و به دماى تعادل برسند.
ٔ
تﻐىىر دما ــ گرماى وىژه :در کتاب فیزیک ( )1و آزمایشگاه مقدار گرماى الزم براى ایجاد
یک تﻐییر معین در دما را محاسبه کردیم .دیدیم که براى ایجاد یک تﻐییر معین در دماى جسم هاى
مختلف به مقدارهاى متفاوت گرما نیاز است .از آنجا گرماى ویژه هر جسم را که با نماد  cنمایش داده
مى شود به صورت زیر تعریف کردیم:
ویژه هر جسم مقدار گرمایى است که باید به یک کیلوگرم از آن جسم داده شود تا دماى
گرماى ٔ
درجه سلسیوس (یا یک کلوین) افزایش یابد.
آن یک
ٔ
به این ترتیب گرماى ( )Qالزم براى ایجاد تﻐییر  ΔTیا  Δθدر دماى  mکیلوگرم از یک جسم
برابر است با:
( 6ــ)3
و یا
( 6ــ)4

(θ1

Q mΔθ mc )θ2

(Q mcΔT mc )T2 T1
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فﺼﻞ 6

در این رابطه ها ( Qگرما) بر حسب ژول( m ،جرم) بر حسب کیلوگرم( Δθ ،تﻐییر دما) برحسب
درجه سلسیوس و یا  ΔTبر حسب کلوین است .یکاى  cبا استفاده از رابطه هاى (  6ــ )3و ( 6ــ)4
ٔ
ویژه برخى از
برابر است با ژول بر کیلوگرم بر
ٔ
درجه سلسیوس یا ژول بر کیلوگرم بر کلوین .گرماى ٔ
مواد در جدول ( 6ــ )1داده شده است.
جدول ٦ــ١ــ گرمای وىژه برحسب ژول بر کىلوگرم بر کلوىن
ماده

گرمای وىژه

ماده

گرمای وىژه

آب
آب دریا
یخ
اتانول
روﻏن پارافین

4٢
٣9
٢1
٢٥
٢1
14٣
99٣
٥٢4
9٣

گرانیت
مس
سرب
آلومینیوم
سدیم
جیوه
آهن
فوالد
سنگ مرمر

٨٢
٣٨
1٢6
9
1٢4
1٥
٣9
4٢
9

هیدروژن
هوا
هلیوم
اکسیژن

مﺜاﻝ 6ـ 2

یک سماور حاوى  2kgآب  20 Cاست.گرماى الزم براى افزایش دماى آب تا  100 Cرا حساب کنید.
پاسﺦ :افزایش دما برابر است با:
Δθ θ2 θ1 100 ٢0 ٨0 C
رابطه ( 6ــ )3داریم:
ویژه آب با استفاده از جدول ( 6ــ )1برابر است با  c 4200J/kg Cدر نتیجه با استفاده از ٔ
گرماى ٔ
Q mc)θ2 θ1( 2 * 4200 * 80 672000J
~ 0/67 MJ
اگر دماى جسم در اثر
رابطه ( 6ــ )3مقدار
ٔ
مبادله گرما باال رود θ2 > θ1 ،و  Δθ = θ2 θ1 > 0و ٔ
مبادله گرما کاهش یابد ،داریم
مﺜبتى براى  Qبه دست مى دهد ( .)Q > 0در حالى که اگر دماى جسم با
ٔ
 ،θ2 < θ1آنگاه  ،Δθ = θ2 θ1 < 0و مقدارى که براى  Qبه دست مى آید منفى خواهد بود (.)Q < 0
رابطه ( 6ــ )3مشخﺺ مى کند که جسم در یک فرایند تبادل
پس مى توان گفت که عالمت  Qدر ٔ
انرژى ،گرما گرفته است ( )Q > 0یا گرما داده است ( .)Q < 0از این پس در این کتاب همواره گرماى
گرفته شده را با عالمت مﺜبت و گرماى از دست داده شده را با عالمت منفى منظور مى کنیم.
1٢0

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

مﺜاﻝ 6ـ 3

قطعه  100گرمى از مس را که دماى آن  90 Cاست در یک ظرف آب سرد مى اندازیم ،دماى تعادل به 24 C
یک ٔ
مى رسد .گرماى مبادله شده را حساب کنید.
پاسﺦ :داریم  θ2 24 C ، θ1 90 C ، m 100g 0/1kgو گرماى ویژه مس با استفاده از جدول ( 6ــ )1برابر
c 380J/kg C
است با:
رابطه ( 6ــ )3براى مس ،به دست مى آوریم:
در نتیجه از ٔ
(Q mcΔθ 0/1 * 380 * )24 90
38 * ) 66( 2508J ~ 2/5kJ
عالمت منفى  Qنشان مى دهد که مس گرما از دست داده است.
مﺜاﻝ 6ـ 4

فرستنده ها و گیرنده هاى الکترونیکى درون ماهواره ها نیز مانند فرستنده ها و گیرنده هاى زمینى داراى یک بازده مشخﺺ
هستند و تنها بخشى از انرژى دریافتى را به انرژى مورد نظر تبدیل مى کنند .فرض کنید انرژى اى که چنین دستگاهى از
فرستنده امواج به سمت زمین گسیل مى کنند
سلول هاى خورشیدى متصل به ماهواره دریافت مى کند  10 Wو انرژى اى که
ٔ
 3 Wباشد .همچنین فرض کنید جنس این دستگاه از سیلیکون و جرم آن  0/5کیلوگرم باشد .این دستگاه در مدت  100ثانیه
چقدر گرم مى شود؟ گرماى ویژه سیلیکون  700J/kg. Cاست.
رابطه روبرو مى رسیم:
پاسﺦ :مى دانیم  ،P Q/tو از طرفى  Q mcΔθاست .از تلفیق این دو رابطه به ٔ
Pt mcΔθ
Pt
و از آن جا براى افزایش  Δθدما خواهیم داشت:
= ∆θ
mc
حال با گﺬاشتن مقادیر Δθ ،را محاسبه مى کنیم:
= 2 C

)(7J / s)(100s
)(0 / 5kg)(700J / kg. C

= ∆θ

دماى تعادل :دیدیم که اگر دو یا چند جسم با دماهاى مختلف در تماس با یکدیگر قرار گیرند،
پس از مدتى هم دما مى شوند .دماى تعادل را مى توان با استفاده از قانون پایستگى انرژى محاسبه کرد.
این محاسبه در مﺜال  6ــ 5انجام شده است.
مﺜاﻝ 6ـ 5

قطعه  140گرمى آلومینیوم را که دماى آن  80 Cاست در ظرف عایقى که حاوى  250گرم آب در دماى 22 C
یک ٔ
است مى اندازیم ،دماى تعادل را محاسبه کنید .از تبادل گرما بین ظرف و آب چشم پوشى کنید.
1٢1
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پاسﺦ :در این مﺜال دو جسم داریم که تﻐییر دما داده اند ،براى سادگى مشخصه هاى آنها را با زیرنویس هاى ( )1و ()2
نشان مى دهیم ،یعنى:
 m1 140g 0/14kgجرم آلومینیوم
اولیه آلومینیوم
 θ1 80 Cدماى ٔ
و از جدول ( 6ــ)1
ویژه آلومینیوم
 c1 900J/kg Cگرماى ٔ
و همین طور براى آب داریم:
 m٢ 250g 0/25kgجرم آب
اولیه آب
 θ٢ 22 Cدماى ٔ
ویژه آب
 c٢ 4200J/kg Cگرماى ٔ
رابطه ( 6ــ )3مقدار
و دماى تعادل که دماى نهایى مشترک آب و آلومینیوم است را با  θنمایش مى دهیم .با استفاده از
ٔ
گرمایى که آلومینیوم از دست مى دهد تا به دماى تعادل  θبرسد برابر است با:
Q1 m1c1)θ θ1( m1c1Δθ1
و مقدار گرمایى که آب مى گیرد تا به دماى تعادل برسد برابر است با:
Q٢ m٢c٢)θ θ٢( m٢c٢Δθ٢
از قانون پایستگى انرژى داریم:
Q1 Q2 0
مجموعه آلومینیوم و آب نه به بیرون گرما داده و نه از بیرون گرما گرفته است .در نتیجه داریم:
زیرا
ٔ
m1c1)θ θ1( m٢c٢ )θ θ٢( 0
0/14 * 900 * )θ 80( 0/25 * 4200 * )θ 22( 0
پس از محاسبه حاصل مى شود:
θ  28 C
ویژه  c3 ،c2 ،c1و… به جرم هاى
بنابراین مى توان نتیجه گرفت که هرگاه چند جسم متفاوت با گرماى ٔ
اولیه  θ3، θ2، θ1و … را در تماس کامل با یکدیگر قرار دهیم براى یافتن
 m3 ،m2 ،m1و … با دماهاى ٔ
دماى تعادل  ،θمى توانیم حاصل جمﻊ گرماهایى را که هریک مبادله کرده اند ،یعنى  Q3 ،Q2 ،Q1و…
را برابر صفر قرار دهیم ،یعنى:
Q1 Q2 Q3 ... 0

( 6ــ )5

و از آنجا معادله اى به دست آوریم که دماى تعادل را از آن محاسبه کنیم .به عبارت دیگر:
( 6ــ)6

... 0

(θ3

m3c3)θ

(θ٢

m٢c٢)θ

(θ1

m1c1)θ

نحوه
از
ٔ
معادله ( 6ــ )6مى توانیم براى یافتن گرماى ویژه یک جسم نیز استفاده کنیم .مﺜال بعد ٔ
محاسبه را نشان مى دهد.
1٢٢

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

مﺜاﻝ 6ـ 6

در ظرف عایقى حاوى  500گرم آب  ،20 Cیک قطعه مس  100گرمى به دماى  50 Cو یک قطعه فلز دیگرى به جرم
ویژه آن را نمى دانیم مى اندازیم و دماى تعادل را اندازه مى گیریم .اگر دماى تعادل 22 C
 150گرم و به دماى  62/5 Cکه گرماى ٔ
ویژه فلز را محاسبه کنید .از تبادل گرما بین ظرف و آب چشم پوشى کنید.
باشد ،گرماى ٔ
پاسﺦ :با استفاده از داده هاى این مﺜال و جدول ( 6ــ )1داریم:
 m1 500g 0/5kg , θ1 20 C , c1 4200J/kg Cجرم آب
 m2 100g 0/1kg , θ2 50 C , c2 380J/kg Cجرم مس
?  m3 150g 0/15kg , θ3 62/5 C , c3جرم فلز
 θ 22 Cدماى تعادل
رابطه ( 6ــ )6داریم:
با درج این داده ها در ٔ
0/5 * 4200 * )22 20( 0/1 * 380 )22 50( 0/15 * c3 * )22 62/5( 0
پس از محاسبه حاصل مى شود:
c3 ~ 516 J/kg C
ﺗﻤرﻳﻦ 6ـ 2

جسمى به جرم  250گرم در دماى  3 Cرا به درون ظرف عایقى حاوى  500گرم آب  25 Cمى اندازیم .پس از چند
ویژه جسم را محاسبه کنید .از تبادل گرما بین آب
دقیقه دماى تعادل را اندازه مى گیریم .اگر دماى تعادل  21 Cباشد ،گرماى ٔ
و ظرف چشم پوشى کنید.
ﺁﺯماﻳﺶ 6ـ 2

وساىل ﻻزم :ترازو ،یک ظرف آب ،چراغ الکلى یا گازى ،سهپایه
و شعله پخش کن ،ظرف شیشه اى نسوز براى گرم کردن آب ،یک
فالسک (یا ظرفى که به خوبى عایق بندى شده باشد) ،دو عدد
همزن ،دو عدد دماسنﺞ جیوه اى ،یک عدد دستگیره

گرماسنجى ــ تعىىن ظرفىت گرماىى گرماسنج
آزمایش زیر را به طور گروهى انجام دهید.
1ــ  0/2کیلوگرم آب ( )m1درون فالسک بریزید و همزن و
دماسنﺞ را درون آن قرار دهید و صبر کنید تا آب و فالسک و همزن
به تعادل گرمایى برسند.
2ــ در این فاصله  0/4کیلوگرم آب ( )m2نیز درون ظرف شیشه اى نسوز بریزید.
3ــ ظرف نسوز را مطابق شکل روبه رو روى سه پایه باالى چراغ قرار دهید.
4ــ چراغ را روشن کنید و آب را تا دماى  θ1گرم کنید.
 5ــ دمـاى آب درون فـالسک  θ1و آب درون ظرف شیشه اى  θ2را به کمک دماسنﺞ هایى که در
هریک از این ظرف ها قرار دارد اندازه بگیرید و یادداشت کنید .سﭙس آب گرم درون ظرف شیشه اى نسوز
را (به کمک دستگیره) به درون فالسک بریزید.

1٢٣
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 6ــ آب درون فالسک را با همزنى که درون آن است هم بزنید و دماى تعادل ( )θرا اندازه گیرى و یادداشت کنید.
 7ــ اگر گرماى ویژه آب را با  ،cwگرماى ویژه فالسک را با  ،cگرماى ویژه همزن را با  ،cMگرماى ویژه دماسنﺞ را با ،c
معادله ( 6ــ )6خواهیم داشت:
جرم فالسک را با  ، Mجرم همزن را با  M′و جرم دماسنﺞ را با  M′′نمایش دهیم با استفاده از
ٔ
m1cw)θ θ1( m٢cw)θ θ٢( Mc )θ θ1( M′cM)θ θ1( M′′c )θ θ1( 0
اولیه آب درون فالسک برابر است و همین طور هم دماى
دقت کنید که دماى اولیه فالسک و همزن و دماسنﺞ با دماى ٔ
همه آنها یکسان است.
تعادل براى ٔ
رابطه باال داریم:
 8ــ از ٔ
[Mc M′cM M′′c ] )θ θ1( m1cw)θ θ1( m٢cw)θ θ٢( 0
9ــ در این رابطه تنها عبارت داخل کروشه مجهول است ،مقدار آن را به کمک اعدادى که در آزمایش به دست آورده اید،
مجموعه فالسک و همزن و دماسنﺞ درون آن مـى نامند و آن را با نماد  Aنمایش مى دهند.
محاسبه کنید .این کمیت را ظرفیت گرمایى
ٔ
مجموعه فالسک و همزن و دماسنﺞ درون آن را معموال ً گرماسنﺞ مى نامند .با انجام این آزمایش
ٔ
شما ظرفیت گرمایى گرماسنﺞ را که به صورت زیر تعریف مى شود اندازه گرفته اید.
 Mc M′cM M′′c Aظرفیت گرمایى گرماسنﺞ
ﺁﺯماﻳﺶ 6ـ 3

وساىل ﻻزم :گرماسنﺞ (فالسک ،همزن ،دماسنﺞ) با
ظرفیت گرمایى معین که قبال ً اندازه گرفته اید ،یک جسم
کوچک فلزى (مﺜل یک کلید) ،یک همزن و یک دماسنﺞ
دیگر ،ترازو ،ظرف شیشه اى نسوز ،چراغ الکلى یا
گازى ،سه پایه و شعله پخش کن ،یک انبرک ،دستگیره

تعىىن گرماى وىژۀ ىک جسم
1ــ  0/2کیلوگرم آب ( )m1درون گرماسنﺞ بریزید و صبر کنید
تا دماى گرماسنﺞ و آب یکى شود.
2ــ جرم جسم فلزى را به کمک ترازو اندازه بگیرید و یادداشت
کنید (.)m2
3ــ جسم فلزى را درون ظرف شیشه اى نسوز قرار دهید و
مقدارى آب درون آن بریزید و همزن و دماسنﺞ اضافى را نیز درون ظرف قرار دهید.
4ــ ظرف شیشه اى را مطابق شکل آزمایش  6ــ ٢روى چراغ بگﺬارید و چراغ را روشن کنید و آب درون ظرف را به
کمک همزن به هم بزنید.
 5ــ پس از چند دقیقه چراغ را خاموش کنید و همزمان دماى آب درون گرماسنﺞ ( )θ1و دماى آب گرمى را که جسم
فلزى در آن است ( )θ2به کمک دماسنﺞ هاى مربوط اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
 6ــ جسم داغ شده را توسط انبرک هرچه سریﻊ تر به درون آب درون فالسک بیندازید.
7ــ آب درون فالسک را با همزن به هم بزنید و دماى تعادل  θرا اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
معادله ( 6ــ )6داریم:
 8ــ با استفاده از
ٔ
 )θ θ2( 0جسم  )θ θ1( m2cآب A)θ θ1( m1c
9ــ در این رابطه تنها جسم cمجهول است .مقدار آن را به کمک اعدادى که در آزمایش به دست آورده اید ،محاسبه کنید.
1٢4

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

فﻌاﻟیت 6ـ 2

ویژه یک فلز یا مایﻊ معلوم را اندازه بگیرید .مقدارى را که به دست مى آورید ،با مقدار داده شده در جدول
گرماى ٔ
( 6ــ )1مقایسه کنید .دلیل اختالف بین عددى که شما به دست آورده اید و رقمى که در جدول درج شده چیست؟ موضوع را
با همکالسی های خود به بحث بگﺬارید.
 ٦ـ ٢ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺎده

همان طورکه در فصل  5دیدیم موادى که در اطراف ما وجود دارند در سه حالت (فاز) جامد،
مایﻊ و گاز یافت مى شوند .براى مﺜال  H2Oهم به حالت جامد (یخ) و هم به حالت مایﻊ (آب) و هم به
حالت گاز (بخار آب) یافت مى شود .گﺬار از یک حالت (فاز) به یک حالت (فاز) دیگر را یک تﻐییر
حالت (گﺬار فاز) مى نامند .هر تﻐییر حالت (در فشار ثابت) در دماى ثابتى صورت مى گیرد که آن را
دماى گذار مى نامند .تﻐییر حالت ها معموال ً با گرفتن و یا از دست دادن گرما همراهند .عالوه بر این
حجم و چگالى نیز با تﻐییر حالت تﻐییر مى کند.
فﻌاﻟیت 6ـ 3

آزمایشى طراحى کنید و انجام دهید که در آن تﻐییر حجم آب به هنگام انجماد (یخ بستن) و یا تﻐییر حجم یخ به هنگام
ذوب شدن (آب شدن) مشخﺺ شود.
براى مﺜال در شکل ( 6ــ )6انواع تﻐییر حالت هایى که براى آب امکان پﺬیر
است نشان داده شده است.
بخار آب
تبدیل جامد به مایﻊ را ذوب ،تبدیل مایﻊ به بخار را تبخیر ،تبدیل مایﻊ به جامد
را انجماد و تبدیل بخار به مایﻊ را میعان مى نامیم.
بخار می شود.
ماىﻊ می شود.
(تبخىر)
(مىعان)
چگالىده می شود.
امکان دارد که تﻐییر حالت از جامد به بخار و وارون آن از بخار به جامد متصاعد می شود.
(چگالش)
(تصعىد)
نیز به طور مستقیم (بدون گﺬر از حالت مایﻊ) صورت گیرد .تﻐییر حالت از جامد
آب
به بخار ،تصعید و تﻐییر حالت وارون آن یعنى از بخار به جامد چگالش نام دارد.
ىﺦ می بندد.
آب می شود.
براى مﺜال نفتالین در دماى اتاق به طور مستقیم از جامد به بخار تبدیل مى شود
(انجماد)
(ذوب)
شیشه پنجره
(تصعید) .در صبح هاى بسیار سرد زمستان برفکى که روى گیاهان و یا روى ٔ
ىﺦ
مى نشیند ،بخار آبى است که به طور مستقیم به بلورهاى یخ تبدیل شده است (چگالش).
شکل  ٦ــ٢ــ انواع تﻐىىر حالت های آب
در ادامه هریک از تﻐییر حالت ها را به طور جداگانه بررسى مى کنیم.
ذوب :پیش از این دیدیم که اگـر به جسم جـامدى گـرما بدهیم ،دمـاى آن افزایش مـى یابد .اگر
عمل گرما دادن را ادامه دهیم ،هنگامى که دماى جسم به مقدار مشخصى رسید ،افزایش دما متوقف
مى شود (دما ثابت مى ماند) ،و جسم شروع به ذوب شدن مى کند (به مایﻊ تبدیل مى شود) .این دماى
نقطه ذوب « مى نامیم.
ثابت را که به جنس جسم و فشار وارد بر آن بستگى دارد » دماى ذوب « یا » ٔ
1٢٥
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نقطه ذوب آن مى شود .در
افزایش فشار وارد بر جسم به جز در چند مورد ،سبب باال رفتن ٔ
نقطه ذوب یخ در فشار یک
نقطه ذوب مى شودٔ .
بعضى از جسم ها مانند یخ ،افزایش فشار سبب کاهش ٔ
درجه سلسیوس است.
آتمسفر برابر صفر
ٔ
فﻌاﻟیت 6ـ 4

نتیجه تحقیق خود را به کالس گزارش دهید.
قله کوه ها تحقیق کنیدٔ .
درباره علت دیرتر آب شدن برف روى ٔ
ٔ
جدول  ٦ــ ٢نقطﮥ ذوب و گرمای نهان وىژۀ ذوب برخی مواد در فشار ىک اتمسﻔر
ماده

نقطﮥ ذوب () C

گرمای نهان ذوب ()kJ/kg

هیدروژن
ازت
اکسیژن
جیوه
یخ
گوگرد
سرب
قلﻊ
نقره
طال
مس

-٢٥9
-٢09
-٢1٨
-٣9
0
119
٣٢7
6٣0
960
106٣
10٨٣

٥٨/6
٢٥/٥
1٣/٨
11/٨
٣٣4
٣٨/1
٢4/٥
16٥
٨٨/٣
64/٥
1٣4

عمل ذوب گرماگیر است .یعنى به جسم جامدى که به دماى ذوب خود رسیده باشد باید گرما
بدهیم تا به مایﻊ تبدیل شود.
نقطه ذوب خود
گرماى نهان ذوب ،گرماى نهان وىژۀ ذوب :گرمایى که جسم جامد در ٔ
مى گیرد تا به مایﻊ تبدیل شود ،سبب تﻐییر دماى آن نمى شود ،بلکه صرف تﻐییر حالت آن خواهد شد.
نقطه ذوب
از این رو به این گرما ،گرماى نهان ذوب مى گوییم .دادن گرماى نهان ذوب به جامدى که به ٔ
خود رسیده است ،آن را ذوب مى کند.
ویژه ذوب (  1)Lیک جامد ،برابر است با مقدار انرژى اى که باید به یک کیلوگرم
گرماى نهان ٔ
نقطه ذوب بدهیم تا به مایﻊ در همان دما تبدیل شود .یکاى گرماى نهان ویژه در
از آن جامد در دماى ٔ
 SIژول بر کیلوگرم ( )J/kgاست.
رابطه زیر محاسبه مى شود:
بنابراین گرماى نهان ذوب  mکیلوگرم جامد از ٔ
( 6ــ)7

Q mL

نقطه ذوب مواد مختلف ،متفاوت است .این مقدارها براى برخى از
ویژه ذوب و ٔ
گرماى نهان ٔ
مواد در جدول ( 6ــ )2داده شده است.
1٢6

واژه انگلیسی  Fus onبه معنای ذوب است.
1ــ زیرنویس  Fحرف اول ٔ

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

مﺜاﻝ 6ـ 7

نقطه ذوب خود باشد.
گرماى الزم براى ذوب  10گرم طال را محاسبه کنید .فرض کنید که طال در ٔ
پاسﺦ :با استفاده از جدول ( 6ــ )2داریم:
L 64/5 * 103J/kg
m 10g 0/01kg
رابطه ( 6ــ )7داریم:
بنابراین از ٔ
Q mL 0/01 * 64/5 * 103 645J
دهنده گرماگیر بودن عمل ذوب است.
مﺜبت بودن مقدار گرما نشان
ٔ
فﻌاﻟیت 6ـ 5

آزمایشى براى اندازه گیرى گرماى نهان ذوب یخ طراحى کنید و آن را انجام دهید.
انجماد :فرایند انجماد وارون فرایند ذوب یعنى تبدیل مایﻊ به جامد است .اگر مایعى را سرد کنیم
نقطه انجماد خود مى رسد ،شروع به جامد شدن
(یعنى از آن گرما بگیریم ).هنگامى که به دماى انجماد یا ٔ
نقطه انجماد آن برابر است .یعنى براى
نقطه ذوب یک ماده در شرایط یکسان با دماى ٔ
مى کند .دماى ٔ
درجه سلسیوس گرما دهیم شروع به ذوب شدن مى کند و نیز
مﺜال اگر در فشار یک اتمسفر به یخ صفر
ٔ
درجه سلسیوس گرما بگیریم شروع به انجماد مى کند.
اگر در همان فشار از آب صفر
ٔ
هر جسم به هنگام انجماد همان قدر گرما از دست مى دهد که به هنگام ذوب مى گیرد .بنابراین
ویژه ذوب است .به این ترتیب گرماى نهان انجماد  mکیلوگرم
ویژه انجماد منفى گرماى نهان ٔ
گرماى نهان ٔ
رابطه زیر محاسبه مى شود:
مایﻊ از ٔ
( 6ــ )8

mL

Q

دهنده آن است که مایﻊ به هنگام انجماد گرما از دست مى دهد.
عالمت منفى نشان ٔ
جوشىدن و تبخىر :وقتى به مایعى گرما مى دهیم ،دماى آن افزایش مى یابد .اگر عمل گرما
دادن را ادامه دهیم ،هنگامى که دماى مایﻊ به مقدار مشخصى رسید ،افزایش دما متوقف مى شود و دما
ثابت مى ماند .مایﻊ در این موقﻊ به جوش مى آید و تبدیل به بخار مى شود .این دماى ثابت را » دماى
نقطه جوش « مى نامند.
جوش « یا » ٔ
نقطه جوش هر مایﻊ به جنس آن و فشار وارد بر آن بستگى دارد .افزایش فشار وارد بر مایﻊ سبب
ٔ
نقطه جوش آن مى شود.
باال رفتن ٔ
فﻌاﻟیت 6ـ 6

علت سریﻊ تر پخته شدن ﻏﺬا در دیگ زودپز را با افراد گروه خود مورد بحث قرار دهید و نتیجه را به کالس گزارش کنید.
1٢7
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جدول ٦ــ٣ــ نقطﮥ جوش و گرمای نهان وىژۀ تبخىر برخی مواد در فشار ىک اتمسﻔر
گرماى نهان تبخىر و گرماى نهان وىژۀ
نقطه جوش
نقطﮥ جوش ( ) Cگرمای نهان تبخىر ()kJ/kg
ماده
تبخىر :گرمایى را که یک مایﻊ در ٔ
خود مى گیرد تا به بخار در همان دما تبدیل شود
٢ /9
-٢69
هلیم
4٥٢
-٢٥٣
هیدروژن
گرماى نهان تبخیر مى گویند.
٢ 1
-196
ازت
ویژه تبخیر ( 1)LVیک مایﻊ،
گرماى نهان ٔ
٢1٣
-1٨٣
اکسیژن
برابر است با مقدار گرمایى که باید به یک کیلوگرم
٢7٢
٣٥7
جیوه
نقطه جوش بدهیم تا به بخار
دماى
در
مایﻊ
آن
از
٢٢٥6
1
آب
ٔ
٣٢6
44٥
گوگرد
در همان دما تبدیل شود .در  SIیکاى گرماى نهان
٨71
17٥
سرب
ویژه ذوب ژول
ویژه تبخیر نیز همانند گرماى نهان ٔ
ٔ
٥61
144
قلﻊ
بر کیلوگرم است.
٢٣٣6
٢19٣
نقره
بنابراین گرماى نهان تبخیر  mکیلوگرم مایﻊ
1٥٨7
٢66
طال
٥ 69
11٨7
مس
رابطه زیر محاسبه مى شود:
از ٔ

( 6ــ)9

مﺜاﻝ 6ـ 8

Q mLV

نقطه جوش مایﻊ هاى مختلف ،متفاوت است .این مقدارها براى برخى
ویژه تبخیر و ٔ
گرماى نهان ٔ
از مواد در جدول ( 6ــ )3داده شده است.

همه آب به
یک کترى برقى را که  1/6 kgآب دارد روشن مى کنیم ،از
لحظه آﻏاز جوشیدن ،چقدر انرژى براى تبدیل ٔ
ٔ
همه آب را تبخیر کند؟ (از اتالف انرژى صرف نظر شود).
بخار مصرف مى شود و چقدر طول مى کشد تا کترى  2/5کیلوواتى ٔ
پاسﺦ :از جدول ( 6ــ )3براى آب داریم:
3
LV 2256 * 10 J/kg
رابطه ( 6ــ )9به دست مى آوریم.
انرژى مصرفى را از ٔ
3610 * 103J 3610kJ
Q
با استفاده از
رابطه =  Pداریم:
ٔ t

m 1/6 kg



Q 1/6 * 2256 * 103

Q 3610× 103 J
=
 1 / 44 × 103 s
3
P 2 / 5 × 10 W

=t

مﺜاﻝ 6ـ 9

گرماى الزم براى تبدیل  5kgیخ  20 Cبه بخار آب  100 Cرا حساب کنید.
رابطه مربوط به گرماى الزم براى هر تﻐییر
پاسﺦ :شکل
صفحه بعد مـراحـل تﻐییر یخ  20 Cبـه بخار آب  100 Cو ٔ
ٔ
را نشان مى دهد.
واژه انگلیسی  Vapor zat onبه معنای تبخیر است.
1ــ  Vحرف اول ٔ

1٢٨

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا
5kg
100 C

بخار

Q = mL v

5kg

5kg

5kg

5kg

100 C

0C

0C

−20 C

آب

Q
= mc∆θ

آب

Q = mLF

یخ

=
Q mc′∆θ′

یخ

مقدار کل گرماى الزم برابر مجموع گرماى الزم براى انجام هر مرحله از فرایند است .با استفاده از جدول هاى ( 6ــ)1و
( 6ــ )2و ( 6ــ )3داریم:
 mLVب  Δθب  mL mcیخ  Δθیخ  mcکل Q
5 * 2100 * [0 ) 20(] 5 * 334 * 103 5 * 4200 )100 0( 5 * 2256 * 103
با انجام محاسبه به دست مى آوریم:
Q 1526 * 104J 15/26MJ
مىعان :فرایند میعان وارون فرایند تبخیر ،یعنى تبدیل بخار به مایﻊ است .اگر مقدارى بخار یک
ماده را سرد کنیم (یعنى از آن گرما بگیریم) .هنگامى که به دماى میعان یا » نقطه میعان « خود مى رسد،
نقطه جوش آن برابر
نقطه میعان یک ماده در شرایط یکسان با دماى ٔ
شروع به مایﻊ شدن مى کند .دماى ٔ
درجه سلسیوس گرما دهیم شروع به جوشیدن
است .یعنى براى مﺜال اگر در فشار یک اتمسفر به آب صد ٔ
درجه سلسیوس گرما بگیریم شروع به مایﻊ شدن مى کند.
مى کند و نیز اگر در همان فشار از بخار آب صد ٔ
هر بخار به هنگام میعان همان قدر گرما از دست مى دهد که به هنگام تبخیر مى گیرد .بنابراین گرماى نهان
ویژه تبخیر است .به این ترتیب گرماى نهان میعان  mکیلوگرم بخار یک
ویژه میعان منفى گرماى نهان ٔ
ٔ
رابطه زیر محاسبه مى شود:
ماده از ٔ
( 6ــ)10

mLV

Q

دهنده آن است که بخار هنگام میعان گرما از دست مى دهد.
عالمت منفى نشان ٔ
مﺜاﻝ 6ـ 10

یک لیوان شیشه اى بزرگ به جرم  15گرم حاوى  200gآب  20 Cاست .چند قطعه یخ  ،0 Cبه جرم  40گرم به درون
ویژه شیشه را  360J/kgKبگیرید.
لیوان مىاندازیم ،دماى پایانى آب را حساب کنید .گرماى ٔ
پاسﺦ :با توجه به آنکه مقدار گرمایى که یخ  0 Cمى گیرد تا به آب  0 Cو سﭙس به آب در دماى تعادل تبدیل شود برابر با
مقدار گرمایى است که لیوان شیشه اى و آب درون آن از دست مى دهند تا از  20 Cبه دماى تعادل برسند .مى توانیم با در نظر
گرفتن  m1براى لیوان و  m2براى آب درون آن و  m3براى یخ ،بنویسیم:
( 6ــ)11
m1c1)θ θ1( m٢c٢)θ θ٢( m3L m3c3 )θ θ3( 0
با استفاده از داده هاى این مﺜال و جدول هاى ( 6ــ 1و  6ــ )2داریم:
ویژه شیشه m1 15*10 3kg, c1
 360J/kgK ،θ1 20 Cگرماى ٔ
1٢9
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 200g 0/2kg ، c2 4200J/kgKجرم آب درون لیوان m2
θ2 θ1 20°C
 334 *103 J/kgگرماى نهان ویژه ذوب یخ m3 40g 0/04kg ، L
c3 4200J/kgK θ3 0 C
رابطه ( 6ــ )11و انجام محاسبه به دست مى آوریم:
با درج این مقدارها در ٔ
θ  3/5 C
پارچه خیسى را روى سنگ فرش پهن کنید .پس از یکى دو ساعت مى بینید
تبخىر سطحى:
ٔ
کامال ً خشک شده است .آب آن کجا رفته است؟
پاسخ آن است که آب تبخیر شده است .تجربه هایى مانند این نشان مى دهند که در سطح آزاد هر
مایﻊ ،همواره در هر دمایى عمل تبخیر روى مى دهد .این پدیده را تبخیر سطحى مى گویند .مایﻊ در اثر
تبخیر سطحى گرماى نهان تبخیر خود را از دست مى دهد و در اثر آن دمایش پایین مى آید .تجربه نشان
مى دهد که آهنگ تبخیر سطحى به عامل هاى مختلفى از جمله دما و مساحت سطح مایﻊ بستگى دارد.
فﻌاﻟیت 6ـ 7

الف) بررسى کنید که تبخیر سطحى با افزایش دما و افزایش سطح مایﻊ سریﻊ تر صورت مى گیرد یا کندتر؟
ب) با بررسى تبخیر سطحى در شرایط مختلف سعى کنید از راه تجربه عامل یا عامل هاى دیگرى را که بر آهنگ تبخیر
سطحى اثر مى گﺬارند پیدا کنید.
فﻌاﻟیت 6ـ 8

تحقیق کنید و توضیح دهید چرا:
1ــ با پوشیدن لباس هاى تر احساس سرما مى کنید؟
2ــ عرق کردن به خنک نگه داشتن بدن کمک مى کند؟
پنجره حمام مایﻊ مى شود؟
شیشه
3ــ هنگامى که دوش مى گیرید بخار آب روى
ٔ
ٔ
 ٦ـ ٣اﺛﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﺮ ﻃﻮل و ﺣﺠﻢ ﺟﺴﻢ ﻫﺎ

اکﺜر اجسام چه جامد ،چه مایﻊ و چه گاز به هنگام افزایش دما انبساط مى یابند ،یعنى حجم آنها
افزایش مى یابد و با کاهش دما حجم شان کاهش مى یابد .این پدیده که در ساختن برخى وسیله ها مانند
دماسنﺞ ها و دماپاها مورد استفاده قرار مى گیرد ،مى تواند مشکل هایى در ساختن ماشین ها ،پل ها،
ساختمان ها و خط آهن ایجاد کند.
مﺜال هایى از افزایش حجم در اثر افزایش دما را در کتاب هاى علوم دبستان و راهنمایى دیده اید.

1٣0

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

فﻌاﻟیت 6ـ 9

پدیده انبساط دراثر افزایش
توضیح دهید که چگونه می توان با استفاده از ابزارهایی که در شکل زیر نشان داده شده استٔ ،
دما را نمایش داد.

ورقه فلزى را گرم مى کنیم حجم آن زیاد مى شود ،یعنى ضخامت و مساحت سطح
وقتى یک ٔ
آن هر دو زیاد مى شوند .اگر ضخامت ورقه در مقایسه با ابعاد سطح آن ناچیز باشد ،انبساط سطحى
درباره یک میله ،اگر طول آن در مقایسه با قطر مقطﻊ آن بسیار
آن بهتر مشاهده مى شود .همین طور هم
ٔ
بزرگ تر باشد ،انبساط طولى آن بهتر دیده مى شود.
میله فلزى مى توان از دستگاهى که در شکل
انبساط ﻃولى :براى دیدن انبساط طولى یک ٔ
میله فلزى گرم و منبسط مى شود ،عقربه را حول
( 6ــ  )9نشان داده شده است ،استفاده کرد .وقتى ٔ
محور مى چرخاند و انتهاى عقربه انبساط طولى میله را چند بار (در شکل  20بار) بزرگ تر نشان مى دهد
و اندازه گیرى دقیق آن را میسر مى سازد.
اندازه انبساط میله هاى
با اندازه گیرى انبساط طولى میله هاى از جنس هاى مختلف ،درمى یابید که
ٔ
محاسبه انبساط طولى کمیتى به نام ضریب
فلزى از جنس هاى مختلف با یکدیگر متفاوت است .براى
ٔ
انبساط طولى به صورت زیر تعریف مى کنیم و آن را با  αنمایش مى دهیم.
محور
انبساط

مىلﮥ فلزی انتهای ﺛابت

1cm

20cm

تکىه گاهی که مىله

عقربه

می تواند روی آن بلﻐزد.
شکل ٦ــ٣

ضریب انبساط طولى ( )αبرابر است با افزایش طول واحد طول ماده به ازاى افزایش دماى
یک کلوین.
1٣1
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جدول  ٦ــ۴ــ ضرىب انبساط ﻃولی مادههای مختلف
ماده
آلومینیوم
آجر
مس

۱
ضرىب انبساط ( __ )
K
-6
-6
-6

23 * 1
9 *1
17 * 1

الماس

تقریب ًا صفر

بتون

-6

12 * 1

آهن

-6

12 * 1

کوارتز

-6

/4 * 1

روی

-6

31 * 1

برنﺞ

-6

19 * 1

دارد:

انبساط طولى یا تﻐییر طول ( )ΔLیک میله از جنس معین به دو عامل بستگى

اولیه میله (.)L1
ــ طول ٔ
ــ مقدار تﻐییر دما (.)ΔT
هنگامى که دماى میله اى به طول  L1به
اندازه
اندازه  ΔTافزایش یابد ،طول آن به
ٔ
ٔ
طول ِ
واحد ِ
 ΔLافزایش مى یابد .به این ترتیب انبساط یا افزایش ِ
طول میله براى افزایش
دماى  ΔTبرابر

طول ِ
واحد ِ
خواهد بود .افزایش ِ
طول میله براى افزایش دماى

یک کلوین برابر مى شود با

∆L
L1∆T

 .این همان ضریب انبساط طولى میله ( )αاست.
∆L
=α
L1∆T

( 6ــ)12
یکاى ضریب انبساط طولى در  ،SIبر کلوین (

1
K

درجه سلسیوس
) یا بر
ٔ

1

رابطه ( 6ــ )12به صورت
(  ) نام دارد .مقدار افزایش طول  ΔLرا مى توان از
ٔ
C
زیر به دست آورد:
( 6ــ)13

مﺜاﻝ 6ـ 11

∆L
L1

ΔL αL1ΔT

ضریب انبساط طولى ماده هاى مختلف با هم تفاوت دارند .ضریب انبساط طولى
برخى از ماده هـا در جدول (  6ــ ) 4داده شده است .توجه کنید که این مقدارها بسیار
کوچکند .ولى همین مقدارهاى کوچک هم اثرهاى قابل توجهى در ساختمان ها و
دستگاه هاى مختلف دارد.

اندازه  20 Cافزایش یابد حساب کنید.
انبساط طولى یک پل بتونى به طول  100mرا هنگامى که دما به
ٔ
پاسﺦ :از جدول ( 6ــ )4داریم:
α 12*10 6 1
C
رابطه ( 6ــ ،)13داریم:
با استفاده از ٔ
∆L αL1∆θ
∆L 12*10 6 *100*20 2/4*10 2m
∆L 2/4cm
اگر در ساختمان پل پیش بینى فضاى الزم براى این انبساط طولى نشده باشد ،همین مقدار انبساط مى تواند باعث تخریب
پل گردد.
1٣٢

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

فناورﻯ و ﻛاربرﺩ

ﺩﻣﺎﭘﺎ )ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎﺕ( :ﺩﻣﺎﭘﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﻴﻐﻪ ﺍﺯ ﻓﻠﺰﻫﺎﻯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻭ ﺁﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ

ﺟﻮﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﻴﺦ ﭘﺮچ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ .ﺩﺭ ﺩﻣﺎﻯ ﻛﻢ ﻣﺤﻴﻂ ،ﺩﻣﺎﭘﺎ ،ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺭﺍ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﻜﻞ ﺯﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺒﻮﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﮔﺮﻣﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻣﺎﻯ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺭﻭﺩ .ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭﻛﻪ ﺩﺭ

ﺟﺪﻭﻝ ) 6ــ (4ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﺿﺮﻳﺐ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ ﻃﻮﻟﻰ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺁﻫﻦ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻧﺞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺩﻣﺎﭘﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﺁﻫﻦ ﺧﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﺩﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺭﺳﻴﺪ ،ﺗﻤﺎﺱ ﺩﻣﺎﭘﺎ ﺑﺎ ﺗﻴﻐﺔ ﻣﺴﻰ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ
ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﻭﻗﺘﻰ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻣﺎ ﻛﻢ ﺷﻮﺩ ،ﺩﻣﺎﭘﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻝ ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﻣﺎﭘﺎ

ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ ﮔﺮﻣﻜﻦ ﺍﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﺩ.

برنج

برنج آهن
سرد
الف)

گرمکن
مولد توان
الکترىکی

داغ

آهن

سىم های رابط
نارسانا
انتهای ﺛابت
تىﻐﮥ دوفلزی

تىﻐﮥ ضخىم مسی

پاىه ها

تماس های کلىد
سرد

داغ

ب)
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شکل روبه رو دماسنجى را نشان مى دهد که در آن از یک نوار دو فلزى حلزونى شکل استفاده
شده است .اساس کار این دماسنﺞ را در گروه خود به بحث بگﺬارید و نتیجه را به کالس گزارش کنید.

تىﻐﮥ دو فلزی

50 60
40
70

30

80

20

90

10

100

C

محاسبه انبساط سطحى هم مى توانیم به روشى مشابه براى هر ماده یک
انبساط سطحى :براى
ٔ
ضریب انبساط سطحى تعریف کنیم.
ضریب انبساط سطحى برابر است با افزایش مساحت واحد سطح یک جسم جامد به ازاى افزایش
دماى یک کلوین  .مى توان نشان داد که ضریب انبساط سطحى یک جسم تقریباً دو برابر ضریب انبساط
1
طولى آن است .یکاى ضریب انبساط سطحى نیز بر کلوین ( ) یا بر
درجه سلسیوس (  ) 1است.
ٔ
K
C
اگر سطحى به مساحت  Aبا افزایش دماى  ،ΔTافزایش مساحتى برابر  ΔAپیدا کرده باشد ،داریم:
( 6ــ)14

1
∆A
= ) = 2α
K
A1∆T

( ضریب انبساط سطحى

و یا:
( 6ــ )15

2αA1∆T

∆A

1٣٣
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انبساط حجمى :براى انبساط حجمى نیز مى توانیم ضریب انبساط حجمى را تعریف کنیم:
ضریب انبساط حجمى یک ماده نیز برابر است با افزایش حجمِ ِ
واحد حجمِ ماده به ازاى افزایش
دماى یک کلوین .یکاى ضریب انبساط حجمى نیز بر کلوین (

1
K

) یا بر
درجه سلسیوس (  ) 1است.
ٔ
C

ضریب انبساط حجمى را معموال ً با  βنشان مى دهند .مى توان نشان داد که ضریب انبساط حجمى یک
جامد تقریباً سه برابر ضریب انبساط طولى آن است .یعنى  .β 3αدر این جا نیز مى توانیم بنویسیم:
∆V
V1∆T

( 6ــ)16

=β

و یا:
∆V βV1∆T

( 6ــ)17
مﺜاﻝ 6ـ 12

ابعاد یک شمش آلومینیومى در دماى  10 Cبرابر  ٥cm * 10cm * 20cmاست ،حجم این شمش را در دماى 90 C
حساب کنید.
1

پاسﺦ :با استفاده از جدول ( 6ــ )4داریم:

رابطه ( 6ــ )17داریم:
از ٔ

C



= 69 × 10−6

1
C

β  3α = 3 × 23 × 10−6



V1 5 *10* 20 cm3 1000cm3
∆θ 90 10 80 C

69 * 10 * 1000 * 80 5/52 cm
6

3

∆V βV1∆T
∆V

V2 V1
V2 ∆V V1 1000 5/52 1005/52cm3

انبساط ماىﻊ ها :بیشتر مایﻊ ها نیز با افزایش دما ،افزایش حجم پیدا مى کنند .انبساط مایﻊ ها
اساس کار دماسنﺞ هاى جیوه اى و الکلى را تشکیل مى دهد .ضریب انبساط حجمى چند مایﻊ مختلف
در جدول ( 6ــ  )5داده شده است.
ﺁﺯماﻳﺶ 6ـ 3

1ــ بالون شیشه اى را از آب رنگى پر کنید و درپوش همراه با
دهانه بالون جاى دهید
لوله شیشه اى بلند را مطابق شکل طورى در ٔ
ٔ
که هیﭻ هوایى در بالون نباشد و آب مقدارى در لوله باال بیاید .ارتفاع
لوله شیشه اى را با عالمت مشخﺺ کنید.
آب در ٔ
1٣4

وساىل ﻻزم :یک بالون شیشه اى ،مقدارى آب که با
جوهر رنگى شده باشد ،درپوش سوراخ دار همراه با یک
لوله شیشه اى بلند با مجراى بسیار نازک ،چراغ الکلى،
ٔ
سه پایه و شعله پخش کن ،ظرف شیشه اى بزرگ نسوز

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

شعله چراغ قرار
2ــ ظرف شیشه اى بزرگ را پر از آب کرده روى ٔ
دهید تا آب آن گرم شود.
نحوه
3ــ بالون شیشه اى را مطابق شکل درون آب داغ فرو برید و ٔ
لوله شیشه اى را مشاهده کنید.
تﻐییر ارتفاع آب در ٔ
4ــ مشاهدههاى این آزمایش را با توجه به انبساط ظرف (بالون شیشهاى)
و انبساط آب توضیح دهید.

انبساط ماىﻊ ها

آب داغ

لوله باریک (به مساحت مقطﻊ  )Aاز مقدار
در آزمایش ( 6ــ )٣اگر ارتفاع مایﻊ درون ٔ
 h1قبل از گﺬاشتن بالون در آب داغ به مقدار  h2در انتهاى آزمایش رسیده باشد ،مایﻊ ظاهر ًا به
اندازه  ΔV )h2 h1(Aافزایش حجم پیدا کرده است ،که به آن انبساط ظاهرى مایﻊ مى گویند.
ٔ
فﻌاﻟیت 6ـ 11

اندازه انبساط ظاهرى خود افزایش حجم پیدا کرده است؟ توضیح دهید .اگر پاسخ شما به این سؤال
آیا واقعاً مایﻊ به
ٔ
منفى است .تحقیق کنید که انبساط واقعى مایﻊ ها را چگونه اندازه مى گیرند.
تﻐىىرات چگالى با دما :افزایش دما تﻐییرى در جرم جسم
ایجاد نمى کند ولى حجم آن را (به جز در موردهاى استﺜنا) افزایش
m
مى دهد .از این رو انتظار داریم که چگالى =  ρبا افزایش دما تﻐییر
V
کند .با توجه به این که با افزایش دما V ،در مخرج کسر افزایش مى یابد،
پس نتیجه مى گیریم که افزایش دما باعث کاهش چگالى مى شود.
هنگامى که مایﻊ (یا گازى) را در یک نقطه گرم مى کنیم ،چگالى
قسمت گرم شده کم مى شود (کمتر از مایﻊ (یا گاز) اطراف آن نقطه) .در
نتیجه چون قسمت گرم شده چگالى کمترى دارد به باال رانده مى شود
و جاى خود را به مایﻊ (یا گاز) سردتر مى دهد.
انبساط ﻏىرعادى آب :حجم بیشترمایﻊ ها با کم شدن دما
نقطه انجماد این کاهش حجم بیشتر
کاهش مى یابد و با رسیدن به ٔ
مى شود .ولى آب رفتارى متفاوت دارد .به این ترتیب که آب از
 100 Cتا  4 Cمانند هر مایﻊ معمولى با کاهش دما کاهش حجم پیدا
مى کند .ولى از  4 Cتا  0 Cاین رفتار عوض مى شود و کاهش دما
باعث افزایش حجم آب مى شود .تﻐییرات حجم آب نسبت به دما در
شکل ( 6ــ )4نشان داده شده است.

جدول  ٦ــ ٥ــ ضرىب انبساط حجمی چند ماىﻊ
ماده

۱
(ضرىب انبساط ( __ )
K

اثر معمولی

-3

1/6 * 1

الکل اتیلیک

-3

1/1 * 1

بنزن

-3

1/2* 1

گلیسیرین

-3

/5* 1

جیوه

-3

/18 * 1

حجم

ىﺦ

افزاىش دما باﻻتر از ٤°C
موجب انبساط می شود.

شکل ٦ــ٤ــ تﻐىىر حجم آب و ىﺦ

افزاىش دما از

 ۰°Cتا  ٤°Cموجب
انقباض می شود.

4C

10 12 14 16 18
) ( Cدما

8

6

4

2

1٣٥

0

فصل ٦

تمرین 6ـ 3

آب در چه دماىى کمترىن حجم را دارد؟ در اىن دما چگالى بىشترىن مقدار خود را دارد ىا کمترىن آن را؟

0/96
0/94

 g 
 3
 cm 

1/00
0/98

چگالی

1/02

تغىىرات چگالى آب نسبت به دما در شکل (  6ــ )5نشان داده
شده است.

0/92

شکل   ٦ــ       ٥ــ تغییرات چگالی آب با دما
50
)( C

دما
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تحقىق کنىد که:
نحوه قرار گرفتن الىه هاى آب با دماهاى متفاوت در اقىانوس ها دارد؟
الف) اىن نوع تغىىر غىرعادى حجم و چگالى آب چه تأثىرى بر ٔ
نحوه قرار گرفتن چه تأثىرى بر محىط زىست اقىانوس ها داشته است؟
ب) اىن ٔ
  6ـ 4انتقال گرما

دىدىم که اختالف دما باعث شارش گرما از جسم با دماى باالتر به جسم با دماى پاىىن تر مى شود.
اىن شارش گرما به سه صورت متفاوت انجام مى شود که عبارتند از همرفتى ،رسانش و تابش .در ادامه
به بررسى ساز و کار هرىک از اىن روش ها مى پردازىم .ولى باىد گفته شود که در هر فراىند انتقال گرما،
سه اىن ساز و کارها مى توانند دخالت داشته باشند.
هر ٔ
فعالیت 6ـ 13

مبحث رسانش گرما را از کتاب فىزىک ( )1و آزماىشگاه بخوانىد و آن را در چند سطر خالصه بنوىسىد.

رسانش

با انجام اىن فعالىت به ىاد آورده اىد که رسانش گرما در مواد مختلف متفاوت است ،از ماده هاى
عاىق مخصوص در دىوارها و سقف بناها استفاده مى کنند تا از شارش برون سوى گرما در زمستان و
شارش درون سوى آن در تابستان جلوگىرى کنند .اکنون مى دانىد که فلزها رساناهاى خوب گرما هستند،
در حالى که ماده هاىى از قبىل شىشه ،چوب ،آزبست ،آجر و جز اىن ها ،رساناهاى چندان خوبى نىستند.
محاسبه آهنگ شارش گرما در ىک ماده (ىعنى مقدار گرماىى که در واحد زمان از هر مقطع
براى
ٔ
136
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فرضى در آن مى گﺬرد) ،میله اى به طول  Lو به سطح مقطﻊ
ماده معین در نظر مى گیریم .فرض کنید که یک
 Aاز یک ٔ
سر این میله (سر داغ) را در دماى ثابت ( θ2نسبتاً زیاد) و سر
دیگر آن (سر سرد) را در دماى ثابت ( θ1نسبتاً کم) قرار داده
باشیم .آهنگ شارش گرما به عامل هاى زیر بستگى دارد:
۱ــ اختﻼف دما ∆θ θ2 θ1:هر چه اختالف دما
بیشترباشد ،گرما با آهنگ باالترى در میله شارش مى کند.
۲ــ ﻃول مىله :هر چه طول میله بیشتر باشد ،آهنگ
شارش گرما کندتر مى شود.
۳ــ سطﺢ مقطﻊ مىله :هر چه سطح مقطﻊ میله
بیشترباشد آهنگ شارش گرما بیشترمى شود.
در نتیجه ،Q :گرمایى که در  tثانیه در یک میله شارش
مى کند برابر است با:
( 6ــ )18

جدول  ٦ــ ٦ــ رسانندگی گرماىی ماده های مختلف
ماده

رسانندگی گرماىی
()J/s m K

ماده

رسانندگی گرماىی
()J/s m K

سرب

٣٥

آهن

82

شیشه

1

نقره

418

پنبه نسوز

/ 9

هوا

/ 24

آب

/ 4

آجر

∼ /6

یخ

2/2

چوب

∼ / 8

چوب پنبه

/ 3

مس

آلومینیوم

238

At∆θ
L

4

Q=K

 Aدر این معادله مساحت سطح مقطﻊ میله و  Lطول آن است ∆θ .اختالف دماى دو سر میله است.
ثابت تناسب  Kرسانندگى گرمایى نام دارد.
یکاى رسانندگى گرمایى  J/s.m.Kیا  W/m.Kاست.
ماده مختلف در جدول ( 6ــ )6درج شده است.
رسانندگى گرمایى چند ٔ
مﺜاﻝ 6ـ 13

میله آهنى  3مترى را در آب جوش و سر دیگر آن را در یک مخلوط آب و یخ قرار مى دهیم .اگر شعاع مقطﻊ
یک سر یک ٔ
میله  2سانتى متر باشد ،چه مقدار انرژى در هر دقیقه از طریق رسانش در میله منتقل مى شود؟
پاسﺦ :مساحت سطح مقطﻊ میله برابر است با:
A πr2 3/14*)0/02(2~1/26*10 3m2
معادله ( 6ــ  )18و با استفاده از مقدار  Kبراى آهن از جدول ( 6ــ )6داریم:
با به کار بردن
ٔ
KAt∆T 82 × 1 / 26 × 10−3 × 60× 100
=
 20VJ
L
3

=Q

همرفتى :در مبحث انبساط مایﻊ ها دیدیم که اگر در یک نقطه درون مایعى به آن گرما بدهیم،
دماى آن نقطه باال مى رود و با افزایش دما حجم مایﻊ در اطراف آن نقطه زیاد و چگالى کم مى شود.
کم شدن چگالى باعث باال رفتن مایﻊ با دماى زیادتر شده و مایﻊ با دماى کمتر جاى آن را مى گیرد .این
همه نقاط ظرف مى شود.
حرکت مایﻊ باعث انتقال گرما به ٔ
1٣7
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C

A

شکل ٦ــ  ٦ــ نماىش جرىان همرفتی

لوله شیشه اى مستطیلى
جریان همرفتى را مى توانیم به سادگى با انجام آزمایش زیر نمایش دهیمٔ .
شکلى را که در شکل ( 6ــ )6نشان داده شده است پر از آب مى کنیم و با یک چراغ الکلى یا گازى
نقطه  Cبه درون لوله بریزیم ،حرکت مایﻊ را
نقطه  Aگرم مى کنیم .اگر چند قطره مایﻊ رنگى از ٔ
آن را در ٔ
به خوبى مى توانیم مشاهده کنیم .همراه با این حرکت ،مایﻊ در همه جاى لوله گرم مى شود.
جریان همرفتى در هوا نیز وجود دارد .در یک روز آفتابى زمین و صخره ها با دریافت انرژى
الیه هواى مجاور خود را زیاد مى کنند .هواى با دماى زیادتر
از نور خورشید گرم مى شوند و دماى ٔ
به باال مى رود و هواى با دماى کمتر جاى آن را مى گیرد .این جریان هواى رو به باال در برخى نقاط
مى تواند بسیار شدید باشد.

فﻌاﻟیت 6ـ 14

مﻄاﻟﻌﺔ ﺁﺯاﺩ

درباره جهت وزش نسیم ازخشکى به طرف دریا و برعکس در ساعت هاى مختلف شبانه روز تحقیق کنید و نتیجه را به
ٔ
کالس گزارش کنید.
الیه هواى گرم تر که معموال ً همراه با دود و آلودگى هاى دیگر
وارونگى هوا :در بعضى شرایط خاص بین زمین و ٔ
الیه آلوده و با دماى زیادتر ،به
الیه هواى سرد قرار مى گیرد .در این وضعیت ٔ
هواى شهرى به باال صعود کرده است ،یک ٔ
الیه ساکن زیرین مى شود .در نتیجه
عمده انرژى خورشید را مى گیرد و مانﻊ نفوذ آن به ٔ
دلیل وجود آالینده ها در آن قسمت ٔ
آلوده شهرى دیگر امکان باالرفتن پیدا نمى کند .این پدیده را وارونگى هوا مى نامند.
هواى ٔ
این پدیده اثرهاى زیان بارى بر سالمتى افراد دارد .کودکان ،سالمندان و کسانى که از بیمارى هاى تنفسى رنﺞ مى برند
در چنین شرایطى بهتر است درون خانه ها بمانند.
تجربه گرم شدن در نور خورشید را داریم .این نور براى رسیدن به ما از خﻸ
همه ما
ٔ
تابشٔ :
مى گﺬرد .این نوع انتقال گرما را که نیاز به محیط مادى ندارد ،تابش مى نامند.
سرعت انتقال گرما از طریق تابش بسیار زیاد است .اگر در مقابل شعله بایستید ،گرماى آتش را
روى پوست خود احساس مى کنید .در این هنگام ،اگر شخصى بین شما و شعله قرار گیرد ،در همان
لحظه که شعله پنهان مى شود ،احساس گرما روى پوست شما نیز از بین مى رود و باز هنگامى که شخﺺ
کنار رود احساس گرما با همان سرعت بازمى گردد.
همه جسم ها تابش جسم هاى دیگر
همه جسم ها ،در حال تابش از سطح خود هستند .در نتیجه ٔ
ٔ
را که در اطراف آنها قرار دارند دریافت مى کنند .از این تابش دریافتى بخشى را جﺬب مى کنند (که
بـاعث زیادتر شدن دمـاى آن هـا مـى شود) و بخش دیگـرى را بـاز مـى تـابانند .آن جسم هـایى که سطح
صیقلى ترى دارند بازتابش بیشترى انجام مى دهند و بخش کمترى از تابش دریافتى را جﺬب مى کنند.
1٣٨
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فﻼسک خﻸ :براى آنکه چاى یا نوشیدنى در
فالسک داغ بماند ،باید انتقال گرما از آن به محیط اطراف،
از هر سه طریق همرفتى ،رسانش و تابش به حداقل برسد.
دیواره شیشه اى بطرى ،از رسانش گرما از
خﻸ بین دو
ٔ
دیواره هاى فالسک به طور کامل جلوگیرى مى کند.
درپوش چوب پنبه اى یا پالستیکى توخالى نیز حاوى
هواست که رساناى ضعیف گرماست .در خﻸ بین دو
دیواره شیشه اى جریان همرفتى نیز وجود ندارد ،تنها
ٔ
هنگامى که درپوش فالسک برداشته مى شود ،جریان
همرفتى مى تواند باعث انتقال گرما شود .جلوگیرى از
تابش گرما از همه مشکل تر است ،زیرا این تابش مى تواند
از خﻸ بین دو دیواره بگﺬرد .پوشش نقره اى روى
دیواره هاى شیشه اى بطرى باعث کاهش انتقال گرما از
طریق تابش مى شود.

سطﺢ های نقره اندود
دىوارۀ
دوم

درپوش پﻼستىکی
توخالی

دىوارۀ
اول

خﻸ

بطری
شىشه ای
اسﻔنج

حﻔاظ

نقطﮥ مهر و موم که هوا از آنجا تخلىه شده
است.

فﻌاﻟیت 6ـ 15

پاسخ دهید که چرا:
1ــ در لباس هاى آتش نشانى از پوشش هاى فلزى براق استفاده مى شود؟
2ــ هنگامى که در یخچال را باز مى کنید ،هواى سرد از پایین آن بیرون مى آید؟
3ــ در کشورهاى با آب و هواى گرم ،رنگ سفید براى نماى بیرون خانه ها مناسب تر است؟
4ــ در زمستان وقتى با پاهاى برهنه روى کف سنگى یا سیمانى راه مى روید ،پاهاى شما احساس سرما مى کند ،اما وقتى
روى کف اتاق با کف پوش چوبى (با همان دما) راه مى روید احساس سرما نمى کنید؟
 ٦ـ  ٥ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺎزﻫﺎ

دیدیم که گازها هم مانند مایﻊ ها و جامدها با زیاد شدن دما افزایش حجم پیدا مى کنند .اگر بخواهیم
این افزایش حجم صورت نگیرد باید فشار بیشترى بر گاز وارد کنیم .دانشمندانى چون بویل ،ماریوت،
رابطه بین حجم و فشار ،حجم و دما ،فشار
شارل و گى لوساک با انجام آزمایش هاى متعدد و دقیق،
ٔ
و دماى گازها را مورد بررسى قرار دادند.
پیامد این بررسى ها را مى توان چنین بیان کرد:

براى مقدار معینى از یک گاز کامل ،کمیت
یعنى حاصل ضرب فشار گاز در حجم آن
T
تقسیم بر دماى گاز بر حسب کلوین همواره ثابت است .یعنى اگر در یک فرایند ،حجم ،فشار و دماى
PV

1٣9
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مقدار معینى از یک گاز کامل را از  P1 ، V1و  T1به  P2 ،V2و  T2برسانیم داریم:
( 6ــ)19

مﺜاﻝ 6ـ 14

P1V1 P2V2
=
T1
T2

دما در این رابطه برحسب کلوین است .یکاهاى فشار در دو طرف رابطه و همین طور یکاهاى
حجم در دو طرف باید یکسان باشند.
گازهاى واقعى معموال ً به طور کامل از این قانون پیروى نمى کنند.
آزمایش ها نشان مى دهند که رفتار یک گاز واقعى ،هرچه فشار آن کمتر باشد ،بیشتر به رفتار
نقطه میعان دیگر به حالت گاز نیستند
گاز کامل نزدیک است .گازهاى واقعى در دماهاى کمتر از دماى ٔ
و مایﻊ مى شوند.

استوانه موتور یک اتومبیل  120cm3است .این استوانه حاوى مخلوطى از هوا و بنزین در فشار یک اتمسفر
حجم
ٔ
3
است .اکنون اگر حجم استوانه را در دماى ثابت به  15cmبرسانیم ،فشار آن چقدر مى شود؟
پاسﺦ :چون دما ثابت است داریم:
T1 T2
رابطه ( 6ــ )19به صورت زیر درمى آید:
در نتیجه ٔ
( 6ــ)20
P1V1 P2V2
(این رابطه را حدود  350سال پیش بویل انگلیسى و ماریوت فرانسوى به طور مستقل از یکدیگر به دست آوردند و به
قانون بویل ــ ماریوت مشهور است).
در این مﺜال داریم:
3
V1 120cm
P1 1atm
V2 15cm3
? P2
معادله ( 6ــ )20داریم:
در نتیجه با درج در
ٔ
1*120 P2 *15
با انجام محاسبه به دست مى آوریم:
P2 8atm
مﺜاﻝ 6ـ 15

راننده اى فشار هواى درون تایر اتومبیل خود را در صبح یک روز سرد که دماى هوا  3 Cاست ،روى  2/7اتمسفر
منطقه گرم ترى سفر کند به طورى که وقتى به مقصد مى رسد دماى هوا 27 Cباشد ،فشار هواى درون
تنظیم مى کند .اگر او به
ٔ
تایر چقدر است؟
پاسﺦ :در این مﺜال حجم تایر ثابت مانده است ،یعنى:
V1 V2
140

ﮔرما و ﻗانﻮﻥ ﮔاﺯﻫا

رابطه ( 6ــ )19به صورت زیر درمى آید:
در نتیجه ٔ
( 6ــ)21
با استفاده از داده هاى مﺜال داریم:

معادله ( 6ــ )21داریم:
با درج در
ٔ
با انجام محاسبه به دست مى آوریم:

P1 P2
=
T1 T2

T1 273 3 270K
T2 273 27 300K

P1 2/7 atm
? P2
2 / 7 P2
=
270 300

P2 3atm

مﺜاﻝ 6ـ 16

دماى یک مقدار معین گاز اکسیژن را در فشار ثابت از صفر سلسیوس به 273 Cمى رسانیم ،اگر حجم گاز در ابتدا
برابر  2*103cm3باشد ،حجم آن را در پایان آزمایش حساب کنید.
پاسﺦ :در این آزمایش فشار ثابت مانده است ،در نتیجه داریم:
P 1 P2
رابطه ( 6ــ )19به صورت زیر درمى آید:
بنابراین ٔ
V1 V2
=
( 6ــ)22
T2

T1

(این رابطه را حدود  200سال پیش شارل و گى لوساک به طور مستقل از یکدیگر به دست آوردند و به قانون شارل ــ گى لوساک
معروف است).
با استفاده از داده هاى این مﺜال داریم:
V1 2*103cm3
T1 0 273 273K
? V2
T2 273 27 3 546K
معادله ( 6ــ )22داریم:
با درج در
ٔ
با انجام محاسبه به دست مى آوریم:

V
2 × 103
= 2
273
546

V2 4 * 103 cm3

فﻌاﻟیت 6ـ 16

با استفاده از تجهیزاتى که در آزمایشگاه فیزیک دبیرستان خود دارید ،آزمایشى را طراحى کنید که در آن قانون گازها یا
یکى از صورت هاى خاص آن مورد تحقیق قرار گیرد .آزمایش را به طور گروهى انجام دهید .گزارش کار آن را بنویسید و شرح
دهید که براى کم کردن خطاها چه تمهیداتى باید اعمال کرد.
141

مﻄاﻟﻌﺔ ﺁﺯاﺩ

فﺼﻞ 6

اراستو ممبا
اراستو بی .ممبا دانش آموز تانزانیایی دورۀ راهنمایی تحصیلی ،در سال  1963پدیده ای را کشف کرد که ظاهر ًا
یکی از قوانین فیزیک را زیر سؤال می برد .ممبا در درس آشﭙزی خود که ظاهر ًا یکی از دروس دورۀ راهنمایی تحصیلی
تانزانیا بوده است ،مجبور به ساختن بستنی می شود .او و سایر هم کالسی هایش باید پس از تهیﮥ مخلوط بستنی داغ ،آن را
در فریزر قرار می دادند تا خنک شود .در اینجا دو حکایت وجود دارد .ممبا یا از ترس اینکه مبادا جایی برای بستنی او
باقی نماند و یا برای اینکه کالس را زودتر ترک کند ،مخلوط بستنی خود را بالفاصله در فریزر قرار می دهد ،در حالیکه
هم کالسی هایش منتظر می مانند تا پس از مدتی که مخلوط بستنی خنک شد آن را در فریزر قرار دهند .اما در کمال تعجب،
بستنی ممبا در زمان کمتری نسبت به بستنی های خنک دوستان او یخ بست؛ اتفاقی که انگار فقط برای ممبا مهم بود و
او را به این نتیجﮥ منطقی رساند که شاید » مایﻊ های داغ سریﻊ تر از مایﻊ های سرد یخ می بندند «.نتیجه ای که در تناقﺾ با
قانون سرمایش نیوتون است که بیان می دارد» :هر جسم داغ نسبت به جسم سرد ،با آهنگ کندتری سرد می شود و هر جسم
سرد ،با آهنگ کندتری نسبت به یک جسم داغ ،گرم می شود «.ممبا این آزمایش را بارها و بارها تکرار کرد و به همان نتیجه
رسید .از همین رو ،نتیجﮥ آزمایش های خود را برای معلم علومش بازگو کرد .ولی این معلم که در مجموعﮥ محفوظات و
شیوۀ نادرست تدریسش ﻏرق شده بود ،بی آنکه آزمایش ممبا را انجام دهد ،اورا به استهزاء گرفت .با وجود این ،ممبا از
دارالسالم برای ایراد سخنرانی به
سبرن از دانشگاه
ّ
پای ننشست .در دورۀ دبیرستان ممبا ،فردی به نام دکتر دنىﺲ جی ُا ُ
دبیرستان ممبا رفت .پس از پایان سخنرانی ،ممبا آن پرسشی را که سال ها در دل داشت از او پرسید .ولی این بار برخالف
مجرب خود در امور آزمایشگاهی
معلم دورۀ راهنمایی ،دکتر اُسبُرن ممبا را به استهزاء نگرفت و بالفاصله با یک همکار ّ
تماس گرفت و از او خواست آزمایش ممبا را انجام دهد و او را از نتیجﮥ کار آگاه سازد .دستیار آزمایشگاه پس از نخستین
آزمایش ها باز به همان نتیجﮥ ممبا رسید و با این حال به دکتر اُسبُرن اطمینان می داد که نگران نباشد» :آن قدر تکرار می کنم تا
نتیجﮥ درست به دست آید «.و منظور او از نتیجﮥ درست ،نتیجه ای بود که نظریﮥ ممبا را رد می کرد! اما او نیز پس از چندین
و چند آزمایش ناچار شد نظریﮥ ممبا را بﭙﺬیرد .در نتیجه ،دکتر اُسبُرن به همراه ممبا مقالﮥ کالسیک و بسیار مشهودی به
چاپ رساندند که تاکنون ارجاعات فراوانی به آن شده است .نتیجﮥ انتشار این مقاله ،تولد اثری موسوم به اﺛر ممبا بود که
چرایی آن هنوز مورد منازعه است.
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ﭘرسﺶ ﻫاﻯ فﺼﻞ ﺷﺸﻢ

 1هنگامى که با دماسنﺞ جیوه اى دماى آبى را اندازه مى گیرید ،موقﻊ خواندن دما ،باید مخزن دماسنﺞ حتماً درون آب باشد ،ولى
وقتى پزشک دماى بدن بیمار را اندازه مى گیرد ،دماسنﺞ را از محل تماس با بدن بیمار دور مى کند ،بعد دما را مى خواند .چه تفاوتى
بین دماسنﺞ پزشکى و دماسنﺞ جیوه اى معمولى وجود دارد که این روش اندازه گیرى را توجیه مى کند؟
درباره فرایند ذوب درست است؟
 2کدام گزینه
ٔ
نقطه ذوب می شود.
الف) افزایش فشار وارد بر جسم در بیشتر موارد ،سبب پایین رفتن ٔ
نقطه ذوب آن می شود.
ب) افزایش فشار بر روی یخ ،سبب افزایش ٔ
پ) فرایند ذوب ،عملی گرماگیر است.
نقطه ذوب خود می گیرد تا به مایﻊ تبدیل شود ،سبب تﻐییر دمای آن نمی شود.
ت) گرمایی که جسم جامد در ٔ
نقطه ذوب رسیده است ،آن را ذوب می کند.
ث) دادن گرمای نهان ذوب به جامدی که به ٔ

 3یکی از روش های باالبردن دمای یک جسم ،دادن گرما به آن است .اگر به جسمی گرما دهیم ،آیا دمای آن حتماً باال می رود؟
توضیح دهید.
سرم به یک بیمار ،محل تزریق را با الکل تمیز می کنند .این کار سبب احساس خنکی در محل تزریق می شود.
 4قبل از تزریق دارو یا ُ
علت را توضیح دهید.
نوشابه سرد ،در هوای گرم عرق می کند؟
 5چرا سطح بیرونی بطری
ٔ

 6الف) آیا می توان یخ را بدون آنکه ذوب شود تا دمایی باالتر از  0 Cگرم کرد؟
ب) آیا می توان آب را بدون آن که یخ ببندد ،تا دمایی پایین تر از  0 Cسرد کرد؟
 7برای خنک کردن موتور اتومبیل الزم است مایعی نظیر مخلوط ضد یخ با آب و یا آب معمولی در اطراف سیلندر و درون حفره های
ویژه مایﻊ کم باشد یا زیاد؟ چرا؟ چه عوامل دیگری نیز می تواند دارای اهمیت باشد؟
سیلندر گردش کند .بهتر است گرمای ٔ
نتیجه آزمایش اندازه گیری گرمای ویژه از دقت بیشتری برخوردار باشد؟ توضیح دهید.
 8چه روش هایی پیشنهاد می کنید که ٔ
مساﺋﻞ فﺼﻞ ﺷﺸﻢ

درجه سلسیوس مشخﺺ کنید:
 1دماهای زیر را بر حسب
ٔ
ت) 546K
پ) 373 K
ب) 273K
الف) 0K
 ٢هنگامى که  1kgآب را با گرمکن ﻏوطه ور در آب به مدت  5دقیقه گرم مى کنیم ،دماى آب  30 Cباال مى رود.
الف) توان متوسط گرمکن را حساب کنید.
ب) اگر همین گرمکن آب را به مدت  9دقیقه گرم کند ،دماى آن را چقدر افزایش خواهد داد؟
 ٣دماى یک قطعه فلز  0/6کیلوگرمى را توسط یک گرمکن  50واتى در  110sاز  18 Cبه  38 Cرسانده ایم .این آزمایش براى گرماى
ویژه فلز چه مقدارى را ارائه مى دهد؟ حدس مى زنید که این جواب از مقدار واقعى براى گرماى ویژه بیشتر است یا کمتر؟ توضیح دهید.
ٔ
14٣

فﺼﻞ 6

ماده نامعلوم همراه با  50گرم آب به درون
 4گرماسنجی به جرم  200گرم از مس ساخته شده است .یک ٔ
قطعه  ٨0گرمی از یک ٔ
مجموعه  30 Cاست .در این هنگام  100گرم آب  70 Cبه گرماسنﺞ اضافه می شود ،دمای تعادل
گرماسنﺞ ریخته می شود .دمای این
ٔ
ماده نامعلوم را محاسبه کنید.
ویژه ٔ
 52 Cمی شود .گرمای ٔ
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 5به یک جسم جامد  0/5کیلوگرمى توسط یک گرمکن  100واتى
گرما مى دهیم .منحنى تﻐییرات دماى این جسم با زمان در شکل روبه رو
نشان داده شده است.
نقطه ذوب خود برسد؟
الف) چه زمانى طول مى کشد تا این جامد به ٔ
ویژه ذوب
ویژه جامد و گرماى نهان ٔ
ب) با استفاده از نمودار ،گرماى ٔ
آن را محاسبه کنید.

دما C

°

 6گرمکنى در هر ثانیه  200ژول انرژى فراهم مى کند .چه مدت زمان
طول مى کشد تا این گرمکن  0/1کیلوگرم آب  100 Cرا به بخار آب  100 Cتبدیل کند؟ این گرمکن در همین مدت زمانى ،چه مقدار
یخ  0 Cرا به آب  0 Cمی تواند تبدیل کند؟
 7یک گرمکن که با آهنگ ثابت  500وات انرژى تولید مى کند ،به طور کامل در یک قطعه یخ بزرگ با دماى  0 Cگﺬاشته شده است.
ویژه ذوب یخ را حساب کنید.
در مدت  1320ثانیه 2 ،کیلوگرم آب با دماى  0 Cتولید مى شود .گرماى نهان ٔ

 8یک گرمکن  50واتى ﻏوطه ور در آب به طورکامل در  100گرم آب درون یک گرماسنﺞ قرار داده مى شود.
الف) این گرمکن در مدت یک دقیقه دماى آب و گرماسنﺞ را از20 Cبه  25 Cمى رساند .ظرفیت گرمایى گرماسنﺞ را حساب کنید.
نقطه جوش ( )100 Cبرسد؟
ب) چه مدت طول مى کشد تا دماى آب درون گرماسنﺞ از  25 Cبه ٔ
پ) چه مدت طول مى کشد تا  20گرم آب درون این گرماسنﺞ به بخار تبدیل شود؟

ماده فوالدی ابتدا تا دمای  800 Cگرم شده و سﭙس در روﻏنی به جرم 2kgو دمای  10 Cفرو برده می شود .درنتیجه ،دمای
 9یک ٔ
اندازه  20 Cکم شده باشد ،چقدر است؟
ماده فوالدی در صورتی که دمایش در روﻏن به
روﻏن به
ٔ
اندازه  40 Cافزایش می یابد .جرم ٔ
ٔ
گرمای ویژه فوالد و روﻏن به ترتیب برابر با  0/63 kJ /kg.Kفوالد cو  1/9 kJ /kg.Kوﻏن cاست.
اندازه  ،32 Cمیله ای که در مرکز آن شکافی وجود دارد به باال تاب می خورد .اگر
 10براثر افزایش دما به
ٔ
L
فاصله ثابت  L0 3/77mو ضریب انبساط خطی میله  25 *10 6/Cباشد ،باالرفتگی  xمرکز میله چقدر است؟
ٔ
اولیه  25متر،
 11با استفاده از مقدارهاى ضریب انبساط طولى درجدول ( 6ــ ،)4انبساط تیرآهنى با طول ٔ
x
دراثر افزایش دماى از  10 Cتا  30 Cرا حساب کنید.
L
 1٢با استفاده از جدول ( 6ــ )4حساب کنید که چه مقدار افزایش دما باعث مى شود که طول یک خط کش
 0/5مترى برنجى  1/1میلى متر افزایش یابد.
 1٣طول های یک سیم آهنی و یک سیم مسی در دمای  20 Cبا هم یکسان و برابر  100mاست .آیا در دمای  60 Cاختالفی در
طول سیم ها مشاهده می شود ،و اگر پاسخ مﺜبت است مقدار آن را به دست آورید.
فاصله بین سطح نفت تا باالی
 14مقداری نفت خام در مخزنی استوانه ای به ارتفاع  h 10mریخته شده است .در دمای 10 C
ٔ
دیواره ظرف در حین افزایش دما
ظرف برابر  ∆h 5 0c mاست .ضریب انبساط حجمی نفت  β 10 4K 1است .اگر از انبساط
ٔ
چشم پوشی شود ،در چه دمایی نفت از ظرف سرریز می شود؟
o

o
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فاصله کوچکى به
 15در روزى که دما  0 Cاست براى پنجره اى ،شیشه اى به طول  6mانداخته شد .براى پیش بینى انبساط شیشه،
ٔ
اندازه  1/35میلى متر بین شیشه و چارچوب منظور شد .روزى که دما  25 Cاست مشاهده مى شود که این فاصله از بین رفته است.
ٔ
با چشم پوشى از انبساط چارچوب پنجره ،ضریب انبساط شیشه را حساب کنید.
شیشه پنجره اى به عرض  2متر و ارتفاع  1متر و ضخامت :4mm
 16از
ٔ
الف) در یک روز زمستانى که دماى بیرون  0 Cو دماى درون اتاق  20 Cاست چه مقدار گرما در هر ثانیه به خارج نشت مى کند؟
ب) چه مقدار انرژى در طول یک روز به این ترتیب تلف مى شود؟
پ) اگر در طول سال دماى داخل اتاق به طور متوسط  8 Cباالتر از دماى بیرون باشد ،چه مقدار انرژى توسط رسانش از همین یک
پنجره تلف مى شود؟
 17گازى در دماى  20 Cداراى حجم  100cm3است .این گاز را باید تا چه دمایى گرم کنیم تا حجم آن در فشار ثابت 200cm3
شود؟ این گاز در همین فشار در چه دمایى داراى حجم  50cm3خواهد شد؟
استوانه یک دستگاه باد دوچرخه به طول  24cmمحبوس است.
 18هوا با فشار یک اتمسفر درون
ٔ
الف) اگر طول استوانه را در دماى ثابت به  30cmافزایش دهیم ،فشار هواى محبوس چه قدر خواهد شد؟
ب) براى آن که در دماى ثابت فشار هواى محبوس  3آتمسفر شود ،طول استوانه را چه قدر باید کاهش دهیم؟
 19تایر یک اتومبیل حاوى مقدار معینى هواست .هنگامى که دماى هوا  17 Cاست فشار اندازه گیرى شده در تایر  2آتمسفر بیش
از فشار جو است .پس از یک اتومبیل رانى بسیار سریﻊ ،فشار هواى تایر دوباره اندازه گیرى مى شود .مشاهده مى شود که فشار 2/3
آتمسفر بیش از فشار جو است .دماى هواى درون تایر در این وضعیت چقدر است (حجم تایر را ثابت بگیرید)؟
 20در گروهی از جانوران خون گرم و انسان ،تبخیر عرق بدن ،یکی از راه های مهم کنترل دمای بدن است.
ویژه تبخیر آب در دمای بدن
الف) چه مقدار آب تبخیر شود تا دمای بدن شخصی به جرم  50kgرا 1 C ،سردتر کند؟ گرمای نهان ٔ
6
ویژه بدن در حدود  3480J/kg.Kاست.
( )37 Cبرابر  2/42*10 J/kg.Kو گرمای ٔ
ب) حجم آبی را که شخﺺ باید برای جبران آب تبخیر شده بنوشد ،حساب کنید.
 21در آزمایشی جرم های مساوی از سرب و آلیاژ سرب ــ قلﻊ (لحیم) سرد شده است و نمودارهای تﻐییر دما برحسب زمان به صورت
شکل زیر است.
الف) حالت فیزیکی سرب را پس از  ٣0ثانیه نام ببرید.
ب) چه پدیده ای در دمای  600Kبرای سرب روی می دهد؟
پ) چرا دمای سرب بیش از  ٢دقیقه در  600kثابت می ماند؟
ت) با استفاده از نمودارهای دادهشده ،دو تفاوت مهم میان فلز سرب و آلیاژ سرب ــ قلﻊ را نام ببرید.
ث) چرا استفاده از لحیم نسبت به سرب برای اتصال سیم ها یا تعمیر لوله های شکسته مناسب است؟
)T(K

)T(K

900

900

سرب

آلىاژ سرب ــ قلﻊ

600

(الف)

)t(min

4

3

2

1

300

600
)t(min

3

2

1

300

(ب)
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واژه نامه
Uniform Motion
Temperature
Thermostat
Thermometer
Maximum and Minimum Thermometer
Dynamics
Fusion
Elementary Particles
Conductor
Conduction
Instantaneous Velocity
Average Velocity
Instantaneous Acceleration
Average Acceleration
Coefficient of Static Friction
Heat Capacity
Ultrasound
Pressure
Gage Pressure
Barometer
Technology
Atomic Physics
Nuclear Physics
Newtons Laws
Work - Energy Theorem
Work
Tension

حرکت ىکنواخت
دما
دماپا
دماسنج

دماسنج فرىنه
دىنامىک
ذوب
ذرات بنىادى
ّ
رسانا
رسانش
سرعت لحظه اى
سرعت متوسط
شتاب لحظه اى
شتاب متوسط
ضرىب اصطکاک اىستاىى
ظرفىت گرماىى
فراصوت
فشار
فشار پىمانه اى
فشارسنج
فناورى
فىزىک اتمى
فىزىک هسته اى
قانون هاى نىوتون
قضىه کار و انرژى
کار
کشش

Freezing
Measurement
Potential Energy
Kinetic Energy
Internal Energy

Resultant
Vector
Position Vector
Crystalline
Conservation of Energy
Diffusion
Radiation
Vaporization
Evaporation
Sublimation
Thermal Equilibrium
Optical Pyrometer
Power
Displacement
Mass
Cohesion
Adhesion
Condensation
Density
Phase
Motion
Kinematics

انجماد
اندازه گىری
انرژى پتانسیل
انرژى جنبشى

انرژى درونى
براىند
بردار
بردار مکان
بلورىن
پاىستگى انرژى
پخش
تابش
  تبخىر
تبخىر سطحى
تصعىد
تعادل گرماىى
تَف سنج  نورى
توان
جابه جاىى
جرم
)چسبندگی (هم چسبی
)چسبندگی سطحی (دگر چسبی
چگالش
چگالى
حالت
حرکت
حرکت شناسى
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Scalar
Scientific Notation
Force
Dynamometer
Repulsive Force
Attractive Force
Weight
Convection
Unit
Base Units
Derived Units
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نرده اى
نمادگذارى علمى
نىرو
نىروسنج
نىروى رانشى
نىروى رباىشى
وزن
همرفت
َ
ىکا
ىکاهاى اصلى
ىکاهاى فرعى

Surface Tension
Quantity
Ideal gas
Gravitation
Heat
Latent Heat
Specific Heat
Condensed Matter
Temperature Scale
Capillarity
Liquefaction

کشش سطحى
کمیت
ّ
گاز کامل
گرانش
گرما
گرماى نهان
گرماى وىژه
مادّۀ چگال
مقىاس دماسنجى
موىىنگى
مىعان

پیوست

شماره کالس:

عنوان آزمایش:

نام آموزشگاه:

تاریخ اجرای آزمایش:

نام و نام خانوادگی گزارشگر:

تاریخ تحویل گزارش:

نام و نام خانوادگی اعضای گروه:

وزنه فلزی قالبدار ــ مکعب چوبی (هم جرم با وزنه) ــ نخ ــ خط کش ــ
وسایل الزمٔ :

پایه ــ خمیر بازی ــ چسب نواری ــ ترازو

وزنه قالبدار را با استفاده از ترازوی سه اهرمه
مرحله های اجرای آزمایش :ابتدا جرم ٔ

(تک کفه ای) اندازه گیری کردیم m=53/6gبرای آنکه مکعب با سطح میز اصطکاک کمتری
داشته باشد زیر آن را چسب نواری چسباندیم سپس جرم آن را اندازه گیری کردیم و آنقدر روی
90

آن خمیر بازی چسباندیم تا جرم مجموعه به  53/6گرم رسید چون می خواهیم مکعب روی مسیر

80

90

70

80

60

70
60

مستقیم حرکت کند و در آزمایشگاه ریل پرده نداشتیم مطابق شکل روبه رو دو خط کش را در طرفین

50
40
30
20

0

10
0

مکعب طوری روی میز چسباندیم که مکعب بتواند در نوار بین دو خط کش حرکت کند
وزنه را با نخ از پایه طوری آویختیم که در حالت قائم و مماس بر مکعب ساکن باشد
اندازه  ٥cmاز سطح میز باال آورده و رها کردیم
وزنه را در حالتی که نخ آن کامال ً کشیده بود به
ٔ

گلوله در برخورد با مکعب تقریباً ساکن شد و مکعب به حرکت درآمد و جا به جا شد جابه جایی را اندازه گیری کردیم و برای کم کردن خطای آزمایش

دو بار دیگر نیز همین کار را تکرار کردیم و میانگین جابه جایی مکعب را در جدول یادداشت کردیم
همه نتایج را در جدول ثبت کردیم
آزمایش را به همین ترتیب برای ارتفاع های دیگر هر بار سه مرتبه انجام دادیم و ٔ
جدول یا نمودار

توجه :اندازه گیری جابه جایی مکعب وقتی وزنه از ارتفاع  ١٥سانتی متری رها می شد در سومین دفعه خیلی با بقیه تفاوت داشت که آن را حذف کردیم
چون احتماال ً در برخورد آن با جعبه خطایی پیش آمده که متوجه آن نشده ایم
ارتفاع وزنه از سطح میز
ردیف
()cm

1

2

3

میانگین

١

٥

7/7

7/3

7/6

7/5

2

1

14

14/2

14/6

14/3

3

15

2 /8

21/5

18/5

21/6

٤
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تحلیل جدول یا نمودار و نتیجه گیری :دیده می شود که وقتی ارتفاع را دو برابر کردیم تقریباً جابه جایی مکعب نیز دو برابر و به همین ترتیب وقتی
ارتفاع را سه برابر کردیم جابه جایی مکعب هم سه برابر شده است
پس نتیجه می گیریم که :الف) وزنه وقتی نسبت به میز در ارتفاع قرار می گیرد دارای انرژی ای است که در برخورد به مکعب آن را به شکل انرژی
جنبشی به مکعب می دهد
انرژی وزنه را انرژی پتانسیل گرانشی می نامیم
ب) هرچه ارتفاع وزنه بیشتر باشد انرژی پتانسیل گرانشی آن هم بیشتر است:
 U∝hانرژی پتانسیل گرانشی جسم
عوامل ایجاد خطا:
الف) اصطکاک جعبه با لبه های خط کش ها دردو طرف مسیر و نیز با سطح میز
ب) اندازه گیری ارتفاع گلوله تا سطح میز که سعی می کردیم از مرکز وزنه تا سطح میز را با خط کش اندازه بگیریم و همین موجب ایجاد خطا می شد
همه حالت ها ایده آل نباشد بخصوص در آزمایش سوم برای ارتفاع
پ) طرز قرارگرفتن گلوله و نخ موجب می شود که پس از رها شدن برخورد در ٔ

 ١٥سانتی متری

پیشنهاد و ابتکار :اعضای گروه ما فکر می کنند که از عوامل دیگر مؤثر انرژی پتانسیل گرانشی هر جسم جرم آن است و برای تحقیق آن می توانیم
شده باال وزنه هایی با جرم های مختلف را از یک ارتفاع یکسان رها کنیم تا به جعبه برخورد کنند البته  حدس می زنیم که این دفعه گلوله ها
مانند آزمایش اجرا ٔ

در برخورد با جعبه متوقف نشوند و همین موضوع باعث خطای زیادی خواهد شد
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 6ــ اصول فیزیک (جلد اول) ،اوهانیان،
ٔ

ترجمه منیژه رهبر ،چاپ اول ،١٣٨٨ ،انتشارات فاطمی.
 7ــ فىزىک مفهومی ،ویرایش دهم ،هیوئیت،
ٔ

ترجمه محمد خرمی و ناصر مقبلی و مهران اخباریفر ،چاپ پنجم ،١٣٨٠ ،انتشارات فاطمی.
  ٨ــ فیزیک پایه ،ویرایش سوم ،بلت،
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ترجمه محمدابراهیم ابوکاظمی و دیگران ،چاپ اول  ،١٣٨١مرکز تحصیالت تکمیلی
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٩ــ
ٔ
ٔ

دانشنامه بزرگ فارسی.
زنجان و بنیاد
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