מוליכות חום

שימו לב :המצגת נועדה לסכם את עיקרי הדברים שבתדריך לניסוי ולהציג סרטוני/תמונות ביצוע והתוצאות
שהיו במהלך הניסוי .את הדו"ח יש להכין לפי התדריך "מוליכות חום" שנמצא באתר המעבדה ושימוש
בתוצאות המדידה המוצגות במצגת זו.
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רקע תאורטי

2

מטרות הניסוי
• להכיר מושגים הקשורים במוליכות חום.
• למצוא את מוליכות החום של שעם.
• לוודא את חוק הקירור של ניוטון.
• לחשב מקדם החום הסגולי של פליז

דילמת הקפה
נניח שאנו מעוניינים לשתות קפה עם חלב .אנו מכינים קפה עם מים חמים.
ברגע שבו אנו מבקשים להוסיף מעט חלב מן המקרר ,אנו נקראים למשימה
דחופה וחשובה שתימשך  10דקות .בינתיים הקפה יתקרר.
אנו מעוניינים לצמצם את הקירור למינימום.
מתי כדאי לנו להוסיף את החלב הקר לכוס – לפני שאנו יוצאים למשימה שלנו ,או
לאחר מכן?

דילמת הקפה
הוסיפו מי ברז לכוס מים חמים.
המדידה החלה מיד אחרי
שהוסיפו לכוס ( 1גרף אדום)
את המים הקרים.

לפני הוספת המים הקרים לכוס ,1
המתוארת בגרף האדום,
הטמפרטורה שלה הייתה זהה
לזו של הכוס השנייה.

חום וטמפרטורה
חום

טמפרטורה

• חום הינו אחת מצורות האנרגיה הקשורה
בתנועת החלקיקים.

• טמפרטורה היא גודל פיזיקלי לכימות מה
שאינטואיטיבי מובן כ"חם" ו"קר".

• לדוגמא :אנרגית חום במוצק פירושה
תנודות של אטומי המוצק סביב מצב שווי
המשקל.

• חום יזרום מהטמפרטורה הגבוהה לנמוכה עד
להשוואת הטמפרטורות.


•
•

•

יחידות:
Joule – MKS
קלוריה  -כמות החום הדרושה להעלות את
הטמפרטורה של גרם מים במעלת צלסיוס
אחת.
1 cal = 4.18 J = 4.18x𝟏𝟎𝟕 erg

• יחידות:
• 0K , 0C
• 𝟓𝟏𝑻𝑲 = 𝑻𝒄 + 𝟐𝟕𝟑.

חום סגולי
 חום סגולי  -כמות החום הדרושה להעלות גרם אחד של חומר במעלת צלסיוס
אחת .מסומן באות c
)cwater=1 cal/(g·0C)=4200J/(kg·0C
 כמות החום  Qהדרושה להעלות מסה  Mשל חומר מטמפרטורה  T1לT2 -
נתונה ע"י:

𝑄 = 𝑀𝑐(𝑇2 − 𝑇1 ሻ

מוליכות חום
 מוליכות חום היא תכונה של חומר המאפיינת את מעבר החום דרך החומר ע"י
הולכה( .אם תחזיקו קצה אחד של מסמר ברזל שקצהו השני מחומם ע"י להבה,
בתוך זמן קצר הוא יתחמם במידה שלא תוכלו להחזיק בו עוד).
 ניקח לוחית בעלת שטח חתך  Aועובי  , dנחזיק צד אחד

בטמפרטורה  T1וצד שני בטמפרטורה  . T2החום זורם מהצד
החם לצד הקר.
𝑑𝑙𝑜𝑐𝑇 𝛥𝑄 𝐾𝐴 𝑇ℎ𝑜𝑡 −
=
𝑡𝛥
𝑑

 - H קצב מעבר חום
𝑙𝑎𝑐
𝑔𝑒𝑑∙𝑠∙𝑚𝑐

𝐾  -נקרא מוליכות החום של החומר.

=H

חוק הקירור של ניוטון
 החוק מדבר על איבוד החום לסביבה.

איבוד חום בקצב הפרופורציוני להפרש הטמפרטורות בין הגוף לסביבתו.
קצב איבוד החום לסביבה:

) H  a(T Te

 - aתלוי בגיאומטריה של הגוף
𝑒𝑇 -טמפרטורת הסביבה

נגדיר𝛥𝑇 = 𝑇 − 𝑇𝑒 :
 - Mמסת הגוף

חוק הקירור של ניוטון

𝒕⋅

𝒂−
𝒄⋅𝑴

𝒆 ⋅ 𝟎𝑻𝜟 = 𝑻𝜟

כאשר  𝛥𝑇0הוא הפרש הטמפרטורות ההתחלתי בין הגוף החם לסביבתו.
כאשר גוף מתקרר לסביבה הטמפרטורה יורדת בצורה אקספוננציאלית .בהתחלה הירידה
חזקה.

מהלך הניסוי
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מהלך הניסוי
ניסוי זה מורכב משלושה חלקים:
 .3.1בחלק הראשון נמדוד את מוליכות החום של שעם.
 .3.2בחלק השני נמצא את מקדם איבוד החום של דיסקית פליז.
 .3.3בחלק השלישי נמצא את מקדם החום הסגולי של הפליז.

הערה :המספור של הסעיפים זהה למספור סעיפי הניסוי שבתדריך מעבדה

 3.1מדידת מוליכות חום של שעם

𝑇𝛥
𝐴⋅𝐾
𝑎
=
𝑇𝑝𝑙 − 𝑇 −
𝑒𝑇 𝑇 −
𝑐 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝑑 𝑡𝛥
𝑐⋅𝑀
𝑇𝛥

בניסוי נמדוד באמצעות המחשב את ) ,T(tנחשב את יחס ההפרשים , 𝛥𝑡 :ומתוך המשוואה נחשב את
מוליכות החום של שעם.
נחזיק צד אחד של הלוחית בטמפרטורה קבועה באמצעות פלטת חימום ,ונמדוד את קצב עליית
הטמפרטורה של דסקית פליז הנמצאת על גבי לוחית השעם.

 3.1מדידת מוליכות חום של שעם
סרטוני ביצוע:

תוצאות הניסוי:
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 .1תיאור מערכת הניסוי קובץ וורד עם
תוצאות המדידה

B

דוגמא לגרף

משוואה עם שני נעלמים K,a

שיכול להתקבל

 .2תיאור מהלך הניסוי

A

𝑙𝑎𝑐
𝑔 ⋅ deg

בניסוי

𝑐 = 0.092

השינוי בטמפ' כתלות בטמ'פ
y = -0.0013x + 0.0861
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 בצעו את כל הסעיפים המופיעים בתדריך.
 בצעו עיבוד התוצאות (ללא חישובי שגיאות מדידה) והסיקו מסקנות.
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 3.2חוק הקירור של ניוטון
סרטוני ביצוע:

תוצאות הניסוי:

 .1מהלך הניסוי

קובץ וורד עם
תוצאות המדידה

 a   t
 M c 

T  T  e
0
•

שרטטו בגרף את הפרש הטמפרטורה כפונקציה של
הזמן ,התאימו לתוצאות פונקציה אקספוננציאלית
ותמצאו את מקדם איבוד החום .α

 בצעו את כל הסעיפים המופיעים בתדריך.
 בצעו עיבוד התוצאות (כולל חישובי שגיאות מדידה) והסיקו מסקנות.

 3.3חישוב מקדם החום הסגולי של פליז
סרטוני ביצוע:

תוצאות הניסוי:

 .1מהלך הניסוי

קובץ וורד עם
תוצאות המדידה

)Q  Mc(T2 T1
) Mwcw (T  T0,w
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) M P  (T0, p  T

החום הסגולי התאורטי של פליז

 בצעו את כל הסעיפים המופיעים בתדריך.
 בצעו עיבוד התוצאות (כולל חישובי שגיאות מדידה) והסיקו מסקנות.
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