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TEMEL İLKELER
Katı cisimlerde her atom kendi denge pozisyonu etrafında titreşimler 

sergiler. Salınımlar uyumlu değildir çünkü potansiyel enerji, denge 

noktasından hareket eden iki atom birbirine yaklaşınca uzaklaşmaları 

durumunun aksine büyür. Salınım enerjisinin de daha büyük olduğu 

daha yüksek sıcaklıklarda atomlar iki komşu atomun arasındaki orta-

lama mesafe bunların denge pozisyonlarının arasındaki mesafeden 

büyük olduğu şeklinde titreşim yaparlar. 

Bu etki sıcaklık arttıkça daha baskın hale gelir. Çünkü sıcaklık artı-

şı katı cisimlerin genleşmesini arttırır. Bu şartlarda uzunlukta ilgili 

değişimleri gözlemlemek ve hacimde oluşan değişiklikleri buradan 

hesaplamak mümkündür.  

Lineer genleşmenin katsayısı aşağıdaki gibidir: 

(1)  

L: uzunluk

ϑ: °C olarak sıcaklık

Bu katsayı maddenin yapısına (doğasına) bağlıdır ve genellikle sıcaklı-

ğa daha az duyarlıdır. Bu da bizi aşağıdaki sonuca götürür:

(2)  

L0 = L(0°C)

Eğer sıcaklık çok yüksek değilse:

(3)  

Bu deneyde ölçümler içerisinden sıcaklık arttırmak için sıcaklıklarını su 

geçirilen pirinç, çelik ve camdan yapılmış ince boruların üzerinde yapıl-

mıştır. Suyun sıcaklığının sabit değerde ayarlanması için sirkülasyon 

termostatı kullanılmıştır. Borunun bir ucu genleşme aparatına bağlana-

cağı için ibreli ölçek uzunluktaki artışı okumak için diğer uçta kullanıla-

bilir. Oda sıcaklığı referans sıcaklık olarak alınacaktır. 

ÖZET
Katı cisimler ısıtıldıklarında daha fazla ya da daha az derecede genleşirler.  Bu deneyde sıcak 

su pirinç, çelik ve camdan yapılan borulardan akıtılmıştır. Boruların uzunluklarındaki genleşme 

ibreli ölçek kullanılarak ölçülmüştür. Bu üç madde için lineer genleşme katsayısı boruların uzun-

luklarındaki değişimden hesaplanacaktır.  

GEREKLİ CİHAZLAR

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Pirinç, çelik ve cam boruların uzunluk-

larındaki termal genleşmeyi ölçün 

•  Bu maddeler için lineer genleşme 

katsayısını belirleyin ve literatürde yer 

alan değerlerle karşılaştırın 

KATI CİSİMLERİN TERMAL (ISIL) GENLEŞMESİ

TERMODİNAMİK / TERMAL GENLEŞME

AMAÇ
Pirinç, çelik ve cam için genleşme katsayısının belirlenmesi 

UE2010130

Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Lineer Genleşme Aparatı D 1002977

1 Daldırma / Sirkülasyon Termostatı (230 V, 50/60 Hz) 1008654 veya

Daldırma / Sirkülasyon Termostatı (115 V, 50/60 Hz) 1008653

1 Adaptörlü Ölçü Aleti 1012862 

2 Silikon hortumlar İç çapı: 6 mm 1002622

DEĞERLENDİRME
İnceleme altındaki sıcaklık aralığı              . Denklem(3) bu yüzden 

değiştirilebilir                              olduğunda                     ,  

L(ϑ1) = 600 mm.

Bu sebeple aradığımız lineer genleşme katsayısı orijinden çıkan 

doğruların gradyanından Şekil 1’de gösterildiği gibi belirlenebilir. 

Denklem (3)’ün türemesi bozulur fakat yüksek sıcaklıklarda, α’nın 

artık sabit olmayacağı bunun yerine sıcaklığa bağlı olacağı anlaşılır. 

Aslında bu gözlemlediğimiz sıcaklıklarla ilgili bir durumdur. Lineer 

genleşmenin ölçülmesi 0.01 mm kesinlikte ölçüldüğü için, kesin 

analizler ölçümlerin, özellikle pirinç için, aslında tam lineer olmadığı 

ve lineer genleşmenin katsayısının sıcaklıkla hafif artış gösterdiğini 

göstermiştir. 

Şekil 1: Ölçümler için kurulumun şeması

Şekil 2: Sıcaklıktaki değişimlerin fonksiyonu olarak pirincin (kırmızı), 

çeliğin (mavi) ve camın (yeşil) uzunluğundaki değişimler 

Şekil 3: Buhar jeneratörüyle kurulum 

NOT
Oda sıcaklığı ve kaynayan suyun sıcaklığı arasında uzunluk farklılığının ölçülmesi yeterli ola-

caksa sirkülasyon termostat banyosunun yerine buhar jeneratörü kullanılabilir. Gerekli olan 

malzemelerin listesi UE2010135 numaralı siparişin altında bulunabilir (Şekil 3). 

α = 1
L ϑ( ) ⋅

dL
dϑ

L ϑ( ) = L
0
⋅exp(α ⋅ϑ)
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