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ÖZET
Bu deneyde bakır ve alüminyum kalorimetrelerin iç enerjilerinin elektrik işleriyle nasıl arttığı 

incelenmiştir. Kümelenme halinde bir değişiklik olmadığında ve herhangi kimyasal reaksiyon 

vuku bulmadığı sürece iç enerjideki artışın orantılı olduğu sıcaklıktaki artıştan belirlenmesi müm-

kündür. Kalorimetrelerden çevrelerine ısı akranımın engellenmesi için ölçümler ortam sıcaklığı-

nın altında başlatılmalı ve çevredeki sıcaklığın biraz üzerinde bir sıcaklıkta bitirilmelidir. 

DENEY 
PROSEDÜRLERİ

•  Yapılan elektrik işlerinin fonksiyonu 

olarak alüminyum ve bakır kalorimet-

relerin sıcaklıklarını ölçün 

•  Yapılan elektrik işine orantılı olan 

sıcaklık değimini kontrol edin ve ter-

modinamiğin ilk yasasını doğrulayın 

•  Bakır ve alüminyumun ısı kapasiteleri-

ni belirleyin 

İÇ ENERJİ VE ELEKTRİK İŞLERİ

TERMODİNAMİK / İÇ ENERJİ

AMAÇ
Elektrik işleri sayesinde iç enerjinin arttırılması 

UE2030400

TEMEL İLKELER
Bir sistemin iç enerjisi yalnızca mekanik işlerle değil elektrik işleriyle 

de arttırılır.  İki durumda da kümelenme halinde bir değişiklik olma-

dığında ve herhangi bir kimyasal reaksiyon vuku bulmadığında siste-

min sıcaklığı yapılan işe lineer oranla artar.

Deneyde bakır ve alüminyum kalorimetrelerin iç enerjilerinin elektrik 

işleriyle nasıl arttırıldığı incelenmiştir. Bu verilen voltaja U orantılıdır, 

akım I ve zaman ölçümleri yapılır t:

(1)  

Bu elektrik işi kalorimetrenin sıcaklığının başlangıç sıcaklığından T0 

nihai sıcaklığa Tn artmasını sağlar. Bu yüzden iç enerji aşağıda belirti-

len miktarda artar:  

(2)  

m: kalorimetrenin kütlesi

c: maddenin ısı kapasitesi

Çevreye yapılan ısı transferini mümkün olduğunca azaltmak için, kalo-

rimetre başlangıçta hiçbir işlem yapılmadan önce T0 sıcaklığına soğu-

tulur. Bu sıcaklık ortam sıcaklığından biraz az olmalıdır. Ortam sıcaklı-

ğından fazla olan nihai sıcaklığa Tn ulaşıldığında ölçümler durdurulur. 

Böyle durumlarda, iç enerjideki değişim yapılan işe eşit olmalıdır, yani 

aşağıdaki denklem uygulanır

(3)

UE2030400

GEREKLİ CİHAZLAR 
Miktar Cihazlar Ürün no.

1 Bakır kalorimetre 1002659

1 Alüminyum kalorimetre 1017897

1 Sıcaklık sensörü 1017898

1 Çifti adaptörlü kablo 4-mm/2-mm 1017899

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

1 Dijital Multimetre P1035 1002781

1 DC Güç Kaynağı 0 − 20 V, 0 − 5 A (230 V, 50/60 Hz) 1003312 veya

DC Güç Kaynağı 0 − 20 V, 0 − 5 A (115 V, 50/60 Hz) 1003311

DEĞERLENDİRME
NTC sıcaklık sensörü sıcaklığa bağlı olan rezistansı ölçerek sıcaklı-

ğı T ölçmek için kullanılır. Aşağıdaki denklem uygulanır:

Ölçülen bu sıcaklıklar elektrik sıcaklığının karşısına çizilir. Kalorimet-

relerin ısı kapasiteleri kütleleri bilindiği sürece grafikteki düz çizgile-

rin eğimlerinden belirlenebilir. Böylece ısı kapasitesini hesaplamak 

mümkün olacaktır. 

Şekil 1: Elektrik işinin fonksiyonu olarak kalorimetre sıcaklığı

Şekil 2: Yapılan elektrik işinin fonksiyonu olarak iç enerjideki değişim

ΔW
E
t( ) =U ⋅ I ⋅t

ΔE
n
= m ⋅c ⋅ (T

n
−T

0
)

ΔE t( ) = ΔW
E
t( )

T = 217
R0,13

− 151


