
ISI VE SICAKLIK 

İç Enerji: Taneciklerin sahip olduğu toplam enerjidir. Dışarıya ısıveren 

maddenin iç enerjisi azalır. 

 Isı: Enerji aktarımı olduğunda kullanılan bir kavramdır. Sıcaklık farkından 

dolayı alınıp verilen enerji miktarıdır. 

SI birim sistemindeki birimi joule 

1 cal=4,186 joule  

 Sıcaklık: Sistemdeki rastgele hareket eden moleküllerin ortalama kinetik 

enerjisinin göstergesidir. 

SI birim sistemindeki birimi Kelvin 

 Termometreler 

 

 

Mutlak Sıfır: –273 °C=0 Kelvin Daha düşük sıcaklık değeri ölçülemez. 



!!! Mutlak Sıfır Noktası: Taneciklerin hareketsiz olduğunun kabul edildiği sıcaklık 

değeridir. 

 Sıvılı termometre   Genellikle oda sıcaklığını ölçer. Cıva ya da alkol tercih 

edilir. 

 Metal termometre   Yüksek sıcaklıkları ölçer. Genleşme özelliğine göre 

çalışır.  

 Gazlı termometre   Çok düşük sıcaklıklarda duyarlı ölçüm yapar. 

Örnek 

 

Örnek 

 

 

 

 

 

 

 

 

X termometresinde suyun kaynama sıcaklığının 
değeri nedir? 

 

120 bölmede 20 artış 

A bölmede     15 artış 

A=90°X olur. 

 

Deniz seviyesinde X 
termometresi suyun -60°X 
kaynama noktasını 340°X 
ölçüyor. Hava sıcaklığının 
50°C olduğu günde X 
termometresinin gösterdiği 
değer kaçtır? 

 

100 bölmede 50 artış ise 

400 bölme  200 artış olur. 

 

A=-60+200=140°X 

 



Öz ısı: Ayırt edici bir özelliktir.  c ile gösterilir. Birimi: j/kg.K 

!!! Öz ısısı büyük olan maddeler geç ısınıp geç soğur. Deniz suyunun karaya göre öz 

ısısı büyüktür. 

Q=m.c. ΔT       

 

 

!!! Sıcaklığı eşit olan maddeler arasında ısı transferi olmaz. Isı sıcaklığın yüksek 

olduğu yerden, düşüğe doğru akar. 

  Suyun Faz diyagramı: 

 

!!! Saf (arı) maddeler belirli erime, kaynama noktalarına sahiptir. Bu değerler 

ayırt edici bir özelliktir. 

!!! Saf maddelerde hal değişiminde sıcaklık sabit kalır. 

!!! Buz ile suyun temas ettiği nokta 0°C’dir. Su üst kısımdan donmaya başlar. 

 

 

 

Q Isı 

m Kütle 

c  Öz ısı 

ΔT Sıcaklık farkı 

m.c Isı sığası 

 

1 

0,5 

 

 

.  

 ğ ş  ü ü 

 

 



Erime ve Donma Sıcaklığını Etkileyen Faktörler 

Basınç Safsızlık 

 Erime sırasında genel olarak 

maddelerin hacimleri artar. 

 Buza tuz eklenince erime sıcaklığı 

düşer. 

 Basıncın artması erimeyi 

zorlaştırır. 

 Şekerli su 100°C den büyük 

değerde kaynar. 

 

!!! İstisna olarak normalde 0°C de eriyen buz basıncı arttığında -3°C de eriyebilir. 

!!! Yukarılarda atmosfer basıncı azalır. Kaynama noktası düşer. 

 Buharlaşma ve Kaynama Farkı 

 Buharlaşma her sıcaklıkta, kaynama belirli bir değerde  

 Sıcaklığın artması 

 Basıncın azalması 

 Buharlaşma sıvının temas yüzeyinde 

 Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir. 

 Isının Yayılması 

İletim Konveksiyon Işıma 

Sıcaklığı farklı maddeler 

temas halinde iken titreşim 

yoluyla ısı aktarımı yapar. 

Su ve gazların hacimleri 

genleşerek artarken, 

yoğunluğu azalır. 

Akışkanlar hareket 

ederken ısıyı da taşırlar. 

Maddesel ortama ihtiyaç 

duymadan radyasyon yolu 

ile gerçekleşir. 

Örnek: 

 

 

Buharlaşmayı hızlandırır. 

A kabındaki suyun iç enerjisi daha küçüktür. 

B kabındaki taneciklerin toplam hareket enerjisi 
daha büyüktür. 

Isıl denge sağlandığında çevreden ısı alımları aynı 
olur. 



Dışarısı 100°C ise uzun süre sonra  
 

. . ∆ . . ∆  
40.1. 100 40 80.1. 100 70            
2400 2400 
 

Örnek 

 

Örnek: 

 

Örnek: 
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360
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45°C 

Boş kabı  

X musluğu  3 saatte     Y musluğu 5 saatte 

Tek başlarına dolduruyor. Aynı anda açıldıklarında 
kaptaki suyun denge sıcaklığı ne olur? 

X5V     Y3V  (hacimleri süre ile ters orantılıdır.) 

. . ∆  

60 . 0,6. 130 80     →    2  

.  

200 60 2.      →     70 /  

Öz ısısı 0,6 cal/g.°C olan katının grafiğe göre hal 
değişim ısısı nedir? 

 

.  

200 100 . 400     →     0,25  

. . ∆  

300 200 0,25. . 80 0    →    2  

Grafiğe göre maddenin sıvı haldeki öz ısısı nedir? 
(Le==400cal/g) 

5 / .°C 

 



Örnek: 

 

Örnek:  

 

 

!!! 

 

 

 

 

3 . . 48 . . .  

16°C 

Isıca yalıtılmış bir kaptaki 48°C sıcaklığındaki 3m 

kütleli suyun içine 0°C de m kütleli buz parçası 

atılıyor. Denge sıcaklığı kaç olur 

 

 

? 

 

mx=2m ve my=3m olup özdeş ısıtıcılar ile 

ısıtıldığındaki değerler grafiktedir. Buna göre  

X için Y için 

. . ∆  

2 . . 40 

1
80

 

t süre, Q enerji dersek  

1
60

 

t süre, 3Q enerji olur 

3 . . ∆  

3 3 . . 60 



Genleşme: 

Boyca uzama    Genleşme katsayısı “λ” katılar için ayırt edici bir özelliktir. 

ΔL=Lilk.λ.ΔT  

Örnek: 

 

Örnek: 

 

Örnek: 

 

Örnek:  

                                                                           

Kap ısıtılırsa, 

T       Azalır 

Vsıvı  Artar 

İçi boş levha soğutulduğunda a ve d nasıl değişir. 

a      Değişmez 

d      Azalır 

Kesit alanları ve hazne hacimleri verilen 

termometrelerin  duyarlılık sıralamaları nasıl olur? 

III > I > II 

 

!!! Haznesi geniş, kılcallığı fazla olan daha 

duyarlıdır. 

λB > λA > λC  şeklinde 

olduğunu biliyorsak, 

sıcaklığı arttırıldığındaki 

ve azaltıldığındaki son 

durumları ne olur? 

Sıcaklığı artarsa 

Sıcaklığı azalırsa 



Örnek: 

 

Örnek: 

 

 

Metal çubukların sıcaklıkları eşit miktarda 

arttırılınca boyları arasındaki fark değişmiyorsa; 

λB > λA olur. 

 

Aynı maddeden yapılan çubukların olduğu 

ortamın sıcaklığı artarsa, A,B,C kasnaklarının 

devir sayıları arasındaki ilişki nasıl olur? 

nC > nB > nA 

 


