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  ۱۳۸۵ آذرماه ۲۳



 ١

  به نام خدا
  

  شي آزمايتئور
ن حالـت،  يـ در ا. کند و ثابت است ير نميي، تغ)در فشار ثابت (دنيگام جوش آب، هنيم، دما يدان يگونه که م   همان
چنـان ثابـت    آن هميشـود و دمـا   يشتر م يدن ب يم، تنها شدت و سرعت جوش     ياد کن يشده به آب را ز      داده ياگر گرما 

 mlvرابـر   بن گرمـا    يامقدار   .شود ي آب م  يدروژني ه يوندهاي، در واقع، صرف شکستن پ     شده  داده ين گرما يا. ماند يم
 نهـان   يپـس گرمـا    .مينـام  يمـ » ريـ  نهان تبخ  يگرما«است؛ که آن را      lvآوردن مقدار    نجا هدف ما بدست   يدر ا . است

. ل شـود  يل به بخار تبد   رد، تا به طور کام    يگ يم ما از   ،يع در حال جوش   يما واحد جرم   است که  يير، مقدار گرما  يختب
، نمـودار  مي برسـان ٣θ يبه بخار آب با دما ،را θ ١ ي با دما m جرم  به آب،يمقدارم ي باال، اگر بخواهيها بنابر گفته

  : استين روي بد،شده به آن  دادهيگرما
 

  Q3=mcΔθ'   Q2=mlv    Q1=mcΔθ   
 يبخار آب با دما

۳θ  →  
 يبخار آب با دما

۲θ  →  
 يآب جوش با دما

۲θ   →  
 يآب با دما

۱θ  
 نهان ياگرم      

  ريتبخ
١θ   ۲θ= جوشيدما >   ذوبيدما

، تا قبل از شود يل ميع تبدي که بخار به مايعان، هنگاميند ميک فرآي، در يعنيز درست است؛ ي باال نيها گفتهعکس 
  .دهد يدست ماز  شده را گرفته mlv مقدارماند و  يشود، دما همچنان ثابت منل يع تبدينکه تمام بخار به مايا

  
  شيشرح آزما

ن کـار از گرماسـنج      يـ  ا يبـرا  .ميـ  را بدسـت آور    ر آب يـ هـان تبخ   ن يگرمام  يخواه ي باال، م  يها ، طبق گفته  اکنون
 از آب ي جرم گرماسـنج خـال  ،در آغازن، يبنابرا. ميبر يم، بهره ميا آورده  آن را قبالً بدستيي، که ارزش گرما يا يوانيل

دار را ن مقـ يـ م و ايـ آور يبدست م) ، جرم آنيريگ  از بروز خطا در اندازه  يري جلوگ يبرا (،را که کامالً خشک است    
M1 م؛ آنگاه، جـرم گرماسـنِج شـامل    يزير يبه درون گرماسنج م)  دلخواهيبا دما ( آب سرد    يسپس، مقدار . مينام ي م

 Mم، يـ ا ختـه ي که به درون گرماسـنج ر ياکنون، اگر جرم آب سرد . مينام ي م M2م و آن را     يکن ي م يريگ آب را اندازه  
  .M=M2-M1م، روشن است کهيبنام

م از همـزن  يتـوان  ين روند، مي اتندترشدن يبرا. م تا آب سرد و گرماسنج به تعادل برسند  يکن ي صبر م  يحال اندک 
 ، تعـادل آنهـا را بـه کمـک دماسـنِج گرماسـنج       يدند، دمـا  ي که آب سرد و همزن بـه تعـادل رسـ           يهنگام. ميببر بهره

  .مينام يم ١θم و آن را يريگيم اندازه
 صـبر   يانـدک اکنـون،   . ميکنـ  ي مـ  ) آب سرد  يمحتو ( ن گرماسنج ي را وارد ا   ،۲θ يبا دما  ، بخار آب  ن هنگام، يدر ا 

ن يـ در ا. مينـام  ي م۳θگرفته و آن را     را اندازه  يي تعادل نها  يند و دما  اتش به تعادل برس   يم، تا گرماسنج و محتو    يکن يم
، Q3=mc(θ2-θ3) يمـا دادن گر ن بخار با از دسـت يشود؛ سپس ا ي، وارد سامانه م۳θ يند، ابتدا بخار آب با دما    يفرآ



 ٢

 آن ي، دمـا Q2=mlv ريـ  نهان تبخيگرماکامل  از دست دادن    تارسد؛ پس از آن      يم)  جوش آب  يدما(  ۲θ يبه دما 
  :رسد يم، Fθ يي تعادل نهاي، به دماQ1=mc(θF-θ2) يماند و بعد از آن با از دست دادن گرما يثابت م

  Q3=mcΔθ'   Q2=mlv    Q1=mcΔθ   
 يبخار آب با دما

۳θ  ←  
 يبخار آب با دما

۲θ  ←  
 يآب جوش با دما

۲θ   ←  
 يآب با دما

Fθ  
 نهان ياگرم      

  ريتبخ
<۲θ    θF=)عانيم( جوشيدما   ذوبيدما

  :ميدار ييگرما تعادل ي دربارهنمان يشي پيها  دانستهطبق 
  

Q سردآب +گرماسنج =Qبخار آب→ (M(آب سرد)cآب+m1c1+m2c2+…)(θF- ١θ )=m(بخار آب)cآب[(θ۲-θF)+(θ۳-θ۲)]+mlv 
  
 (M(آب سرد)cآب+     A      )(θF- ١θ )= m(بخار آب)cآب(θ۳-θF)+m lv 

  :مين داريبنابرا
1 3( )( ) ( )f f

v
Mc A mcl

m
θ θ θ θ+ − + −=  

 ي منهارا) M3(انه است، جرم کل سام ي کاف،)m(وردن جرم بخار واردشده  بدست آيالزم به گفتن است که برا
  ).m= M3-M2 (ميکن) M2(گرماسنج + جرم آب سرد 

  
  ها نکته ■

  .ميبر يبهره م) داخل بخار( آب جوش ياز دماسنج نصب شده باال، بخار يدما يريگ  اندازهي برا○
  .ميشو يچرا که دچار خطا مبرد؛   بهرهprobeد از ي درون گرماسنج، نباي دمايريگ  اندازهي برا○
  . برسندييگرماها به تعادل  م تا جسميد صبر کني هر مورد از دماها، بايريگ  اندازهي برا○

  
  ها ها و محاسبه داده

حيتوض مقدار c° دما  حيتوض  مقدار  g جرم  

     ۴/۳۴۵  M۱ جرم گرماسنج 

١θ  تعادل آ ب سرد و گرماسنجيدما  ۲۵  ۶/۵۱۸ گرماسنج+ جرم آب سرد    M۲ 

)بخار+آب سرد+گرماسنج( يي تعادل نهايدما  ۸۵  θF ۴/۵۴۷ )بخار+آب سرد+گرماسنج(   M۳ جرم کل 

 M۲-M۱ M=جرم آب سرد  ۲/۱۷۳      
بخار آبجرم   ۳θ  ۸/۲۸  بخار يدما  ۹۶ =M۳-M۲ m 

  :ني؛ بنابرا=c- (۱c°١-cal.g.١( و ≈۴۰A) -١cal.°c(م ين داريهمچن
lv=[( ۲/۱۷۳ ×۱+۴۰)(۸۵-۲۵)+(  ۸/۲۸ ×۱)(۸۵-۹۶)]÷( ۸/۲۸ )= ۱۶۶/۴۳۳  cal.g ۱-  

 
انيپا  


