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  ويژه جامدات ييگرما ظرفيت آزمايشدستوركار

 
  اندازه گيري گرماي ويژه جامدات: هدف آزمايش 

دماسنج    ,ظرفيت گرمايي ويژه جامدات درپوش ويژه   ,بدنه كالريمتر – سيركوالتور و ترمورگوالتور-ترازو: وسايل آزمايش
  -ويژه حمل اجسام جامد  صافي, آزمايش اجسام جامد مورد   ,جيوه اي دقيق 

  تئوري آزمايش 
ماده  مشخصه هر. دو دليل اين امر است است كه اختالف دماي بين آن گرما انرژي انتقال يافته از يك سيستم به سيستم ديگر

فزايش دماي واحد گرماي الزم براي يك درجه ا نام گرماي ويژه، بنابه تعريف گرماي ويژه عبارت است ازمقداره كميتي است ب
جرم ماده، يعني 
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مقدار گرماي الزم براي تغيير دماي  TΔدرگستره تغييرات دمايي  cربا فرض ثابت بودن مقدا =
  :برابر خواهد بود با 2Tبه  1Tجسم از 

  )( 12 TTmcQ −= 
با كه ظرفيت گرمايي آب برابر  آنجا از 
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o1 ،را  باشد بنابراين هر جسمي كه گرماي ويژه آن مورد نظر و استاندارد است
ه صورت مي گيرد در نتيجه ظرفيت گرمايي ظرف نيز بايد ب) كالريمتر(با آب مخلوط مي كنند چون عمل اختالط در يك ظرف 

    . حساب بيايد
 : مي توان نوشت) رت گرماستوكه در اينجا بص(به قانون تبادل انرژي باتوجه 

  مقدارگرماي از دست داده توسط جسم گرم=مقدارگرماي گرفته شده توسط جسم سرد+شده توسط كالريمتر مقدار گرماي گرفته
 .متر مي باشدهمان ارزش آبي كالري Aكه در اين رابطه  
)1(  )()()()()( ifwwifcacaifwwfhh TTcAmTTcmTTcmTTcm −+=−+−=−′ 

 
  روش آزمايش  

سپس  قراردهيد تا دماي آن به دماي جوش آب برسد، داخل سيركوالتوررا  جسم مورد آزمايش را وزن كرده سپس آن درابتدا
)(گرم آب  200در داخل كالريمترحدود . را كامالً خشك كرده و به كمك ترازو جرم آن را اندازه بگيريد لريمتراظرف ك wm 

  . را يادداشت كنيد iTظرف و آب با هم همدما شوند، سپس دما بريزيد و مدتي صبر كنيد تا
را يادداشت كنيد  آن ،مدتي كه دما به حالت تعادل رسيد به سرعت درظرف آب كالريمتر قرار دهيد و پس از حال جسم داغ را

)( fT.  
 )يدرده ارا قبالً بدست آو كالريمترAارزش آبي . (را محاسبه نماييد ′cگرماي ويژه جسم جامد ارمقد) 1(با استفاده ازرابطه 

  
 


