
82 83. . . g o i n g  o n e  s t e p  f u r t h e r3 B  S c i e n t i f i c ®  E x p e r i m e n t s

1

UE2030300

DEĞERLENDİRME
Denklem 2 ve 3’ten aşağıdaki ilişkiyi türetebiliriz, 

Bu yüzden yapılan işin ΔWn fonksiyonu olarak ölçülen nihai sıcak-

lığı Tn grafiğin üzerine çizmek gereklidir (Şekil 1). Oda sıcaklığı 

civarında ölçülen değerler düz bir doğru üzerinde gösterilir. Bu 

gradyandan alüminyumun ısı kapasitesini belirlemek mümkündür. 

Oda sıcaklığının altındaki yerlerde ölçülen sıcaklıklar doğru gradya-

nına denk gelemeyecek kadar hızlı artarlar. Çünkü alüminyum cisim 

çevresindeki ısıyı soğurur. Diğer taraftan oda sıcaklığının üzerindeki 

ortam ısı çevrede kaybolur.

Şekil 1: Sürtünmeye karşı yapılan işin fonksiyonu olarak alüminyum 

cismin sıcaklığı 

TEMEL İLKELER
Termodinamiğin Birinci Yasasına göre, bir sistemin iç enerjisindeki 

değişim ΔE yapılan işin toplamına ΔW ve transfer edilen ısıya ΔQ 

eşittir. Cismin kümelenme halinde bir değişiklik olmadığında ve her-

hangi kimyasal reaksiyon vuku bulmadığında sistemin sıcaklığındaki  

ΔT oranlı değişim olarak ölçülebilir.  

Deney alüminyum bir cismin mekanik işten kaynaklanan iç enerjisin-

deki artışı incelemek için yapılmıştır. Silindir bir cisim elle kullanılan 

bir krankla kendi ekseni etrafında döndürülür. Eğri yüzeyin üzerinden 

geçen bir ip ısınan cisme sürtünme sağlar. Sürtünme kuvveti F sürtün-

me ipinin ucundan asılan kütlenin ağırlına tekabül eder. Asılı olan kütle 

sürtünme kuvvetiyle dengelenir. Bu yüzden cismin devri n boyunca 

sürtünme kuvvetine karşı yapılan iş: 

(1)   

d: silindirik cismin çapı olduğunda. 

n devirleri boyunca, sürtünme işleri başlangıç değerden T0 nihai değe-

re Tn kadar cismin sıcaklığını arttırır. Aynı zamanda iç enerji aşağıdaki 

gibi artış gösterir: 

(2)   

m: cismin kütlesi 

cAl: alüminyumun ısı kapasitesi.

Çevre ile olan net ısı alışverişinden mümkün olduğunca kaçınmak 

için işleme başlamadan önce cisim oda sıcaklığının biraz altında olan 

başlangıç sıcaklığına kadar T0 soğutulur. Cisim oda sıcaklığının biraz 

üzerinde olan nihai sıcaklığa Tn ulaştığında ölçüm sonlandırılır. 

Not: Oda sıcaklığının altındaki ve üstündeki sıcaklık ölçümlerin önce-

sindeki ve sonrasındakilerle yaklaşık olarak aynı olmalıdır. 

Bu, iç enerjinin dönüşümün yapılan işle eşleşmesini sağlar. Böylelikle 

aşağıdaki denkleme ulaşırız:  

(3)
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TERMODİNAMİK / İÇ ENERJİ

MEKANİK İŞ TARAFINDAN İÇ ENERJİ ARTIŞI

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Sürtünme ipine karşı olan rotasyon-

ların fonksiyonu olarak alüminyum 

cismin sıcaklığını ölçün. 

•  Sıcaklık değişimi ve sürtünme işlemi 

arasındaki oranlılığı inceleyin ve 

Termodinamiğin Birinci Yasasını 

doğrulayın. 

•  Alüminyumun ısı kapasitesini belir-

leyin.

ÖZET
Bu deney alüminyum cismin iç enerjisindeki sürtünme nedenli artışı incelemek için yapılmıştır. 

Artış, cismin kümelenme halinde bir değişiklik olmadığında ve herhangi kimyasal reaksiyon 

vuku bulmadığında, yapılan işle orantılı olan cismin sıcaklığındaki artışın ölçülmesiyle gözlem-

lenebilir.  Alüminyum cisim ve çevresi arasındaki ısı alışverişini mümkün olduğunca azaltmak 

için ölçümleri oda sıcaklığının biraz altında başlatın ve işlemi oda sıcaklığının biraz üzerindeki 

sıcaklıkta sonlandırın. Oda sıcaklığının altındaki ve üstündeki sıcaklık ölçümlerin öncesindeki ve 

sonrasındakilerle yaklaşık olarak aynı olmalıdır. 

AMAÇ
Termodinamiğin Birinci Yasasının doğrulanması 

GEREKLİ CİHAZLAR
Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Isı Eşdeğeri Aparatı 1002658

1 Dijital Multimetre P1035 1002781

1 Bir çift Deney Güvenlik Kablosu, 75 cm, mavi, kırmızı 1017718
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