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İÇ ENERJİ

ISI

TERMOMETRELER

SICAKLIK

SICAKLIK VE ISI



İÇ ENERJİ - SICAKLIK - ISI

Günlük yaşamda ısı ve sıcaklık kavramları çoğu 
zaman birbiri yerine kullanılarak karıştırılır. 

Bu kavramlar birbiriyle ilişkili ancak eş anlamlı 
değildir.



Bir maddenin taneciklerinin iki tür enerjileri vardır.
 1) Tanecikler arası bağlarda depo edilen enerji (PE)
 2) Taneciklerin titreşimlerinden dolayı sahip oldukları enerji (KE)
Bir maddenin iç enerjisi bu enerjilerin toplamıdır.

İç Enerji



İç Enerji

Madde miktarı ile doğru orantılıdır.

Ölçülemez.

Birimi kalori ve Joule dur.

Madde ısı alırsa iç enerjisi artar.

Madde ısı verirse iç enerjisi azalır.



Bir maddenin sıcaklığı, o maddenin taneciklerinin ortalama hareket enerjileri ile 
orantılı bir büyüklüktür.

Madde miktarına bağlı değildir.

SI’daki birimi Kelvindir. (K)

Termometre ile ölçülür.

Sıcaklık



Sıcak cisim Soğuk cisim Isı akış yönü  

    Sıcak cismin sıcaklığı azalır.  KE ↓
    Soğuk cismin sıcaklığı artar.  KE ↑
    Sıcak cisimden soğuk cisme aktarılan enerjiye ısı denir.

Isı

➜➜ Yalıtılmış bir ortamda farklı sıcaklıkta iki madde bulunursa sıcaklığı yüksek 
olan düşük olana enerji verir. Enerji aktarımı, sıcaklıkları eşitleninceye kadar 
devam eder. İç enerjinin aktarılan kısmına ısı denir. Q ile gösterilir ve birim 
olarak SI da Joule dür. Calori Olarak da kullanılabilir. Aktarılan ısı enerjisini 
hesaplamak için kalorimetre kabı kullanılır.



Buzu eritmek için de ısı verilir.

0 °C buz  0 °C su

Tanecikler arası bağlarda depo edilen enerji (PE) artar.

Isı maddenin iç enerjisinde değişime sebep olan enerjidir.



FİZİKTE

Bir maddenin ısısı diye bir kavram

   YOKTUR.

! KAVRAM YANILGISI

      Maddelerin ısı enerjisi vardır.



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Termometreler

Metal termometreler: Yüksek 
sıcaklıkları ölçmek için kulla-
nılır.

Sıvılı termometreler: Sıvının 
genleşmesinden faydalanılır.

Gazlı termometreler: 
Çok hassas ölçümlerde 
kullanılır.



Örnek:



Örnek:



Sıvı termometrelerde ölçüm sonuçlarının hassasiyetini artırmak için,

➜➜ Kılcal boru ince olmalı

➜➜ Hazne yeterince büyük olmalı

➜➜ Sıvının genleşme katsayısı büyük olmalı

➜➜ Haznenin genleşme katsayısı küçük olmalı

➜➜ Bölme sayısı fazla olmalıdır.

TERMOMETRELERİN DUYARLILIĞI 
(HASSASİYETİ)
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Örnek:



C F K

0 32

100 212 373

273
 

Bölme sayıları oranlanır.

C – 0
100 – 0

 = 
F – 32

212 – 32
 = 

K – 273
373 – 273

TERMOMETRELER ARASI GEÇİŞLER



Örnek:



Örnek:



Örnek:



Sıcaklığın bilimsel tanımına uygun termometre

O K = Maddenin taneciklerinin hareket etmediği sıcaklık

O K ve O K’den düşük sıcaklıklar olamaz.

O K X    –20 K X    –40 K X

Kelvin Termometresi (Mutlak  
Sıcaklık Ölçeği)



Örnek:




