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  به نام خدا
  

  شي آزمايتئور
  

واحـد  ک يـ  شيرد، تا دمـا يگ ي ميواحد جرم از جسم است که يي مقدار گرما  ک جسم، ي ي ژهي  و ييگرمات  يظرف
  .ر کنديي تغدما
 باالتر، بـه جـسم   يبا دما ْ گرما از جسمم،ي گوناگون را در کنار هم قرار دهيا چند جسم با دما  يم اگر دو    يدان يم

 امـا،  .نامنـد  يمـ »  تعادليدما«ن دما را، يد؛ که اکسان شوي دو جسم ي که دمايياابد؛ تا جي يتر انتقال م نيي پا يبا دما 
 ي شـده  دادوستد ي، گرما Q ،د؛ که در آن   يآ ي بدست م  Q=mcΔt ي کند، از رابطه   ي م دادوستدک جسم   ي که   ييگرما
تـوان   ي بـاال مـ  ي ، از گفتـه ي از طرفـ .م اسـت س جير دمايي، تغΔt جسم و ي ژهي وي، گرماc ، جرم جسم،m،  جسم
دهـد، برابـر مقـدار     يمـ   دسـت  ازيکـ ي کـه  ييمقدار گرمـا اند،  دهي رسييه با هم به تعادل گرماد، در دو جسم ک   يفهم
تـوان   ياسـاس، مـ   ن  يابـر . m1c1Δt1=m2c2Δt2گـر،   يد يانيبه ب ؛Q1=Q2،  يعنيرد؛  يگ ي م يگري است که د   ييگرما
  .آورد مجهول را بدست) جسم(ک فلز ي ي ژهي ويگرما

  
  شيشرح آزما

  
 يبرا(ک دماسنج ين گرماسنج از   يا. ميبر ي م   بهره يوانيل» گرماسنج« به نام    ي از دستگاه  ش،ين آزما ي ا ياجرا يبرا
ن يـ  ا ي وارهيـ د. اسـت  افتـه يل  يتـشک )  تعادل  به  سامانه دنيجهت تندتر رس  ( ک همزن   يو  ) سامانه ي دما يريگ اندازه

  .باشد يه مي سامانه، دوالشدِن زولهي ايز، برايدستگاه ن
گـر  يز بـه عنـوان جـسم د       يـ و فلز مجهول را ن    واحد   ک جسمِ يبه عنوان   ) با همه اجزا   ( اگر دستگاه گرماسنج را   

رنـد، بـا   گي ين دو در کنار هم قـرار مـ  ي که ايژه است و هنگامي ويک گرماي ين دو جسم دارا   ي، هر کدام از ا    ميبدان
، Δtفلـز  و mفلـز ، Δtگرماسـنج ،  cسنجگرما، mگرماسنجا آشکار بودن    برسند؛ پس طبق گفتار باال،       يستد گرما، به تعادل م    دادو
  . آورد  فلز را بدستي ژهي وي توان گرمايم

 آشکار Aش، مقدار ين آزماياما، در ا؛ مينام ين گرماسنج مي اييرا ارزش گرما  m گرماسـنج  *cگرماسنجمقدار  جا   نيدر ا 
 را بدسـت  cفلـز م  و در بخـش دو     Aم؛ کـه در بخـش اول،        يکنـ  يش را در دو بخـش اجـرا مـ         يآزمان،  يست؛ بنابرا ين
  .ميآور يم

  
   گرماسنجيآوردن ارزش آب  بدست:بخش اول●
  

 يريـ گ انـدازه  از بـروز خطـا در   يري جلـوگ يبرا (، از آب را که کامالً خشک است   يگرماسنج خال جرم   ،در آغاز 
بـه درون  )  دلخـواه يبـا دمـا  ( آب سـرد  ي مقـدار سـپس، . مينـام  ي مM1ن مقدار را    يم و ا  يآور ي بدست م  ،)جرم آن 



 ٢

اکنـون، اگـر جـرم    . مينام ي مM2م و آن را  يکن ي م يريگ اندازه شامل آب را     م؛ آنگاه، جرم گرماسنجِ   يزير يرماسنج م گ
  .M=M2-M1م، روشن است کهي بنامMم، يا ختهيکه به درون گرماسنج ررا  يآب سرد

م از همـزن    يتوان ي، م ن روند ي ا تندترکردن يبرا. م تا آب سرد و گرماسنج به تعادل برسند        يکن يصبر م  يحال اندک 
 تعـادل آنهـا را بـه کمـک دماسـنِج گرماسـنج       يدند، دمـا ي به تعادل رسـ گرماسنج که آب سرد و      يهنگام. ميببر بهره
  )۱حالت  (.مينام يم ١θم و آن را يريگيم اندازه
 بـه  ته جوش بـس ي که دماييز آنجاا(سپس، د؛ يم تا به جوش آيده ي مگرمارا  آب ين کارها، مقدار يزمان با ا   هم
 يرنون، مقـدا اک هم. مينام ي مθB کرده و آن را يريگ  جوش آب را با دستگاه اندازهيدما)  متفاوت است،    مکان يبلند

اتش يـ ن حالـت، اگـر جـرم کـل گرماسـنج و محتو            يدر ا . مييفزاا يم  آب سرد    ي به گرماسنج محتو   ،از آب جوش را   
  .m=M3-M2م داشت يم، خواهي بنامmشده را   و جرم آب جوش افزودهM3را ) آب جوش+آب سرد+گرماسنج(

 )۲حالت  (م؛ينام يم Fθ ،گرفته دل آن را اندازه    تعا ياکنون دما . ن مجموعه به تعادل برسد    يم تا ا  يکن ي صبر م  ياندک
  :م داشتي خواه)ي تئوريها طبق گفته(سپس،

Qحالت اول=Qحالت دوم→ (M(آب سرد)cآب+m1c1+m2c2+…)(θF- ١θ )=m(آب جوش)cآب(θB-θF)  

   
 (M(آب سرد)cآب+     A      )(θF- ١θ )= m(آب جوش)cآب(θB-θF) ۱ ي رابطه  

 قرار A آنها ي گرماسنج هستند؛ که ما به جاي اجزاي  همهmnو ... ، m1 ،m2  با جرمييها ، جسم ن رابطهيدر ا
  .اره ثابت است همون گرماسنجيا ين مقدار براينامند و ا يگرماسنج م» يارزش آب« را Aمقدار  .ميا داده

  
   فلز مجهولي ژهي وي بدست آوردن گرما:بخش دوم●
  

بـا همـان   (همـان گرماسـنج   باال و در ش  ي است در آزما   ي تنها کاف  فلز مجهول، ک  ي ي ژهي و ي بدست آوردن گرما   يبرا
 يسنج را با دماآب و گرمان صورت، ي باال در ايها با توجه به گفته. مي را قرار دهده، فلزماني آب جوشي به جا،)يارزش آب

١θ     ي و فلز را با دما θB يدر دمان دو با هم ي؛ که ام داشت يخواه θF ن صـورت بـا   يد؛ در اي خواهند رسييتعادل گرما به
  :م داشتين خواهيشي پيها توجه به گفته

Qگرماسنج+Qآب سرد=Qفلز → (M(آب)cآب+A)(θF- ١θ )=m(فلز)cفلز(θB-θF) ۲ ي رابطه  
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 آب جوش يم تا به دمايم آن را در درون آب جوش قرار ده  يتوان ي نمونه، م  ي، برا θB دلخواه   ي رساندن فلز به دما    يبرا
  .مي کنيريگ ن دما را اندازهيبرسد و سپس ا

  
  ها نکته
  .برخورد کند) بشر(د به کف ظرف يِ دماسنج نباprobe شعله، ي آب جوش بر رويدما يريگ  اندازهي برا○
  .ميشو يچرا که دچار خطا مبرد؛   بهرهprobeد از ي درون گرماسنج، نباي دمايريگ  اندازهي برا○
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  .مي فلز بچسباني را بر روprobeد ي فلز، که درون ظرف آب جوش است، باي دمايريگ  اندازهي برا○
ـ يهـا   گرماسـنج ين گرماسنج است و برا يمختص ا آمده فقط     بدست Aسته توجه است که     ي شا ○  ياگون، مقـدارها  گون

  .ديآ ي بدست مAگوناگون 
  . برسندييها به تعادل گرما م تا جسميد صبر کني هر مورد از دماها، بايريگ  اندازهي برا○

  
  ها ها و محاسبه داده

  
  : اولبخش ●
  

حيتوض مقدار  دماc°  حيتوض  مقدار   gجرم  
 M۱ جرم گرماسنج ۳۶۰     

١θ  تعادل آ ب سرد و گرماسنجيدما  ۲۷  ۲/۶۱۵ گرماسنج+ جرم آب سرد    M۲ 

۵/۴۶ )آب جوش+آب سرد+گرماسنج( يي تعادل نهايدما    θF ۰/۷۴۷ )آب جوش+آب سرد+گرماسنج(   M۳ جرم کل 

 M۲-M۱ M=جرم آب سرد  ۰/۲۵۵      
 M۳-M۲ m=جرم آب جوش  θB  ۸/۱۳۱   آب جوشيدما  ۵/۹۷

  :)=c- (۱c° ١-cal.g.١ ((ميم و از آنجا داريده ي قرار م۱ ي  رابطهن مقدارها را در يحال ا

1

( )B f

f

mcA Mcθ θ
θ θ

−
= −

−
 → A= ٨/١٣١ ×١×۵١÷ ۵/١٩ - ٠/٢۵۵ ×١= ٧٠٧/٨٩   cal.°c-١ 

  
  : دومبخش ●
  

حيتوض مقدار c° دما  حيتوض  مقدار  g جرم  

 M۱ جرم گرماسنج ۳۶۰     

١θ  تعادل آ ب سرد و گرماسنجيدما  ۲۶  ۶/۶۵۴ گرماسنج+ جرم آب سرد    M۲ 

۰/۳۱ )فلز+آب سرد+گرماسنج( يينها تعادل يدما    θF ۷/۹۰۴ )فلز+آب سرد+گرماسنج(   M۳ جرم کل 

 M۲-M۱ M=جرم آب سرد  ۶/۲۹۴      
فلزجرم   θB  ۲/۲۵۰   فلزيدما  ۲/۹۸ =M۳-M۲ m' 

  :مي دار۲ ي ها در رابطه ن دادهي ايگذارياکنون با جا

c= 1)( )
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→c=( ۶/۲۹۴ ×۱+ ۷۰۷/۸۹ )( ۰/۳۱ -۲۶)÷[( ۲/۲۵۰ )( ۲/۹۸ - ۰/۳۱ )]= ۱۱۴۲/۰  cal.g-١.°c-١ 

  .توان نوع فلز مجهول را آشکار کرد يد، م مواي ژهي وين پاسخ، با جدول گرماي ايهم اکنون با بررس
انيپا  


