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درس             ایستگاه

گرماد و ما
میماد مشخص را اجسام سردی و گرمی میزان که است کند.کمیتی

اندازههر قابل کمشخصه )کمیت( میگیری تغییر جسم سردی و گرمی با نامیدهه دماسنجی کمیت کند

تغییرمی دماسنجشود. کار اساس دماسنجی است.کمیت ها

جیوهدمادر ارتفاعسنج دماسنجی کمیت درای است. دماسنج لوله درون دماسنجیترموکوپلمایع کمیت
است. ولتاژ

ممکنکمترین /دمای C 273 ندارد.است15 وجود باالیی حد دما برای ولی

بسیادماسنج( معیار دقیق(های گازی،ر تفدماسنج و پالتینی مقاومت هستند.دماسنج نوری سنج

مترموکوپل و هستند دقیق و سریع دریها شوند.توانند برده کار به الکتریکی مدارهای

میماده پر را دندان که مشخصهای همان باید باشد.هایکند داشته را دندان گرمایی

نمیبا عوض آن شکل جامد، جسم همهانبساط و افزایشود تناسب به آن ابعاد یابد.میشی

ترتیبضریب به حجمی و سطحی طولی3و2انبساط انبساط ضریب .استبرابر

آنچون انبساط ندارند، معینی شکل میمایعات بررسی حجمی صورت به فقط را کنیم.ها

وگرمادما
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جامداتا حجم افزایش از محاسبات از بسیاری در و است کمتر بسیار مایعات ًاز عموما جامدها حجمی نبساط

صرف مایعات مقابل میدر کنیم.نظر

مایعحجم کمبیشتر با کاهها دما آنشدن چگالی نتیجه در و میش افزایش یابد.ها

دماییمحدودهدر آب،C4تاC0ی حجم دما، کاهش نتیجهبا در و میافزایش کاهش آن چگالی یابدی
دریاچه بزنبنابراین یخ باال به پایین از اینکه جای به مینها یخ پایین به باال از ودنزند، گیاهی حیات وگرنه ،

دریاچه عمق در میجانوری بین از رفت.ها

دماهایمحدودهدر رفتاربC4تاC0ی موجب و دارد وجود آب در هنوز یخ مولکولی ساختار قایای
می آب شود.غیرعادی

میاگر رخ سرعت به ابتدا گرما انتقال دهیم قرار میز روی لیوان در را گرم خیلی یا سرد خیلی آب دهدمقداری
پید ادامه کندتری آهنگ با سپس میو میا ً اصطالحا و برسد اتاق دمای به آب دمای ینکه ا تا تعادلکند، گوییم

رخ است.گرمایی داده

میبه گفته گرما جسم، دو دمای اختالف اثر بر یافته انتقال شود.انرژی

گرمادرکاشاره است. اشتباه جسم یک در موجود گرمای به است.ن گذار حال در انرژی به مربوط

میهنگامی گرما جسمی به وکه پتانسیل انرژی کاتورهدهیم حرکت به مربوط اتمجنبشی هامولکول،هاای
می افزایش جسم داخل میکروسکوپی اجزای سایر یابد.و

جسمیترفظ به که گرمایی مقدار با است برابر و دارد بستگی آن جرم و جسم جنس به جسم گرمایی

یابد.می افزایش سلسیوس درجه یک آن دمای تا jدهیم
C( )

k

کهگرمای است گرمایی مقدار سلسیوسویژه درجه یک آن دمای تا شود داده جسم از کیلوگرم یک به باید

یابد افزایش کلوین( j)یک
C( )

kgk
دارد. بستگی دما و ماده جنس به که

معنایک به ماده هر از /یمول  236 02 سازنده10 واحد گفتهاز آووگادرو عدد آن به که است ماده آن ی
شود.می
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ویژهگ فیزیکیرمای شرایط در تا بدهیم ماده آن از مول یک به باید که است گرمایی مقدار ماده، یک مولی ی

آن دمای شده، برایk1تعیین یابد. مساویافزایش ً تقریبا آن مقدار فلزها jبیشتر
molk

)قاعده25 یاست.

پتی( و دولن

کالریگرماسنجی آن به هکه میمتر گفته درپوشم است ظرفی شامل عایقشود خوبی به که گرماییدار بندی
ً معموال است. میشده مشخص را گرماسنج ظرف گرمایی ظرفیت گرماسنج مورد کنند.در

چگالشتبدیل را مایع به میبخار میعان یا مایع به تصعیدتغییر.نامیمبخار را بخار به جامد از حالت
جامدتبدیل.)نفتالین(نامیممی به بخار چگالش را جامد به برف(.نامیمیمبخار ـــ )برفک

جامدهایخالفبر بلورین و خالص نقطهبیجامدهای قیر مانند ناخالص جامدهای و شیشه مانند یشکل
می ذوب تدریج به و ندارند ًمشخصی کامال میشونذوب خمیری ابتدا و شوند.د

ازثرکا پس سبجامدات جسم بر وارد فشار افزایش معموال دارند، حجم افزایش شدن رفتنبذوب باال
مینقطه جسم ذوب امای نقطهشود. ناچیز کاهش به فشار افزایش یخ مانند مواد برخی میدر ذوب د.انجامی

سهنقطه نقطهی تعادلاگانه در بخار و آب و یخ حالت سه که است اند.ی

موردنسبت تغییرگرمای برای مینیاز ذوب نهان گرمای جسم جرم به را مایع و جامد )Fنامیم.حالت )
kg

L 

نقطهتا به رسیدن از جوشپیش تبخیی پیوستهرمایع طور سطحایبه میاز رخ آهنگمایع تبخیردهد.
دارد. بستگی نسیم وزش و هوا رطوبت و فشار و مایع سطح مساحت و دما به سطحی

حبابنقطهدر جوش میی باال مایع درون از گاز میهای خود مقدار بیشترین به تبخیر آهنگ و کهآیند رسد
آن میبه جوشیدنجوشیدن سطحیگویند. تبخیر هستند.و تبخیر فرآیند دو هر

میگرمای کاهش آن دمای افزایش با آب تبخیر یابد.نهان

نقطهافزایش رفتن باال سبب مایع بر وارد میفشار آن جوش شود.ی

میدر جوش به باالتری دمای در و دیرتر آب زودپز میدیگ پخته زودتر غذا و درآید درشود. آب ارتفاعات
پایین میدمای جوش به زودتر و تخمتر و میآید پخته دیرتر میدشومرغ مشکل این رفع نمکبرای آب در توان

درب یا و بست.ریخت محکم را ظرف
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هواید بخارر میعان علت به زیاد رطوبت با میشرجی بیشتری گرمای احساس پوست روی کنیم.آب

حالت،افرآیندهدر تغییر نمیی تغییر میدما تغییر درونی انرژی اما کند.کند

میاختالف انجام تابش و همرفت رسانش، روش سه به که است گرما شارش عامل شود.دما

ارتعارسانش علت به نارساناها در اتمگرمایی ارتعاشش این گسترش و آنها طول در درها اما هاست،
الکترون اتمی ارتعاش بر افزون آزفلزات الکترونهای دارند. نقش گرما انتقال در نیز هستنداد کوچک بسیار ها

الکترون سایر با برخورد با او و میتمها )گرما( انرژی انتقال سبب درها الکترونشوند. سهم درهایفلزات آزاد
اتمرسانش از بیشتر هاست.گرمایی

دررسانندگی آن یکای و است میله جنس به وابسته Wگرمایی
،SI

m.k
است.

سیببرای شدن پخته میبهتر فرو آن در فلزی کوچک سیخ چند آنزمینی بعد و رویکنند و انداخته آب در را
می قرار دهند.اجاق

،بنابرایهوا هستند گرما نارسانای یخ و دوجدارهآب شیشه همانند است توخالی که قطبی خرس موهای ن
خو بسیار عایق موها درون محبوس هوای علت است.به بی

همراهانتقال یعنی همرفت روش به ً عمدتا نیستند خوبی گرمایی رسانای ً معموال که گازها و مایعات در گرما
میجابهبا انجام ماده خود از بخشی اینجایی صورتگیرد. دما افزایش اثر بر شاره چگالی کاهش اثر بر پدیده

شناروی(می )نیروی گیرد.

اتمدر جابهرسانش نمیها میجا پیدا انتقال انرژی فقط و کند.شوند

وسیلهگرم به اتاق هوای ازشدن گرما انتقال ساحلی، بادهای جریان قابلمه، درون آب شدن گرم بخاری، ی
مثال آن سطح به خورشید هممرکز از هستند.هایی طبیعی رفت

انبساچههر بیشترضریب مایع حجمی میط انجام بهتر آن در همرفت شود.باشد

واددر حرکت به مصنوعی( یا )طبیعی تلمبه یک کمک به شاره واداشته میهمرفت سیستماشته مانند شود
خنککنندهگرم سیستم مرکزی، بخشی شدن سرد و گرم اتومبیل، موتور گردشکننده اثر بر بدن مختلف های

خون. جریان
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میدر منتقل باال سمت به گرما طبیعی همرفت گرمروش )شاره نیرویاشود علت به و دارد کمتری وزن

می باال سمت به پاییشناوری به سرما و میرود( منتقل نمین ًانجام عمال همرفت جاذبه نبود در پس شود.شود،

میگرمایی دست از تابش علت به انسان بدن است.که رسانش و همرفت از کمتر دهد

پرتوهایامواج فرابنفش، تابش مرئی، نور فروسرخ، رادیویی، شامل پرتوهایxالکترومغناطیسی و موج ریز و
.است

الکترومغناطیسیهر تابش دمایی هر در میجسم مینکگسیل گرمایی تابش تابش، نوع این به که گویند.د

زیرتابش دماهای در ًعمدتC500گرمایی برایا است. نامرئی که است فروسرخ صورت آشکارسازیبه
میتابش استفاده دمانگار به موسوم ابزاری از فروسرخ دمانگاشتهای آن از آمده دست به تصویر به و کنیم

گوییم.می

بههارنگدمانگاشتدر هستند گرمایگونهنمادین ناحیه مشخصکه آبی رنگ با سردتر ناحیه و قرمز تر
است. شده

بستگیتابش جسم آن سطح رنگ و بودن صیقلی میزان مساحت، به دما بر عالوه جسم هر سطح از گرمایی

سطوح رنگدارد. با درخشان و تصاف که حالی در دارند، کمتری گرمایی تابش روشن سطوحهای گرمایی ابش
ناص است.تیره، بیشتر مات و اف

طعمهمار فروسرخ امواج کمک به میزنگی مشاهده شب سرمای و تاریکی در را خود خونگرم کند.های

میسکانکاکلم دست از فروسرخ تابش طریق از را خود انرژی دمایش رفتن باال خاطر میبه و توانددهد

کند. آب زمستان در را اطرافش برف

پرهپرتوسنج چهار از درون)رادیومتر( که شده تشکیل هستند مشکی و سفید میان در یکی که قائم فلزی ی
شیشه حباب هرچهیک دارند. قرار نورای سریعشدت چرخش این باشد است.بیشتر تر

اندازهروشهب تفهای گرمایی تابش بر مبتنی میگیری گویند.سنجی

دماسنجتف سایر برخالف آنسنج دمای جسم با تماس بدون میها اندازه دور راه از تفرا برایگیرد. سنج

باالیاندازه دماهای دارد.ویژهاهمیتC1100گیری ای
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اندازهگ به که است گازی )کامل( آرمانی اندازهاز به آن چگالی یا باشد رقیق کافی دری باشد. کم کافی اینی

مولکول نمیحالت چندانی تأثیر هم بر که دورند هم از قدری به گذارند.ها

میاگر قرار خارجی کمان در بیشتر انبساط ضریب با فلز شود گرم فلزه دو سردنوار فلزه دو نوار اگر و گیرد
در بیشتر انبساط ضریب با فلز میشود قرار داخلی گیرد.کمان

گرمرساناها تابستان نارسانادر از میتر نظر به زمستانها در و میرسند، نظر به نارساناها از سردتر رسند.ها

میهنگامی دست سرد فلزی جسم به میکه گرفته دست از بیشتری گرمای باعثزنیم است ممکن که شود
ف جسم به دست چسبیدن نتیجه در و دست رطوبت زدن مییخ شود.لز

( T)
( T)

  



 1
2 1 11

V V( )    1 3

T  100

VV T    1 3

T 1002

A A T  12

T 100

TL L   1

F 9 325

T /273 15
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H H1 2 T T 1 2

H2H1 H2

H1

PV nRT

میپیستواگر ثابت گاز فشار باشد اصطکاک بدون ماند.ن

است.اگر ثابت دما باشد جوشیدن حال در آب یا و یخ و آب ظرف یا استخر درون گاز ظرف

دریچهاگر یا نداشته دریچه و باشد نداشته پیستون است.ظرف ثابت حجم باشد کوچک آن ی

x x
x x
 

  
1 1

2 1 2 1

1

2
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