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Presentassion e avertense për la letura

Coma për la prima e la sconda session, andova i l’oma vist la mecànica dij còrp sòlid e
cola dij flùid, ëdcò për costa session ëd Fìsica Sperimental a valo le avertense che i l’oma fàit
ambelelà. I arpetoma che, beleché l’autor a sia un fìsich e a l’abia fàit l’arsercador tuta soa vita ëd
travaj, vist che a l’é mai stàit sò mesté ël mostré a l’Università, tut ël material arportà ambelessì a
venta che a sia pijà coma diletantistich.

An efét  ste  nòte  a  son  sempe socià  al  pòst  “web”  (an  italian  a-j  diso  “sito”)  amatorial,  e
pròpi mach amatorial, http://digilander.libero.it/dotor43  ëd l’autor (vis-a-di: mi).

A sta mira, a l'autor a l'é vnùje 'l giget ëd completé quàich part an sospèis ant la Mecànica
dij flùid, andova i l'oma acenà sovens a la Termodinàmica.

Ëdcò për costa part i foma donca 'l sòlit travaj.
Sìmboj dovrà an costa part

An costa part le grandësse che a ven-o dovrà a son cole ch'i arportoma sì sota. I notoma
che adéss i l'oma da fé con la temperatura, che i ciamroma con ël sìmbol T  che a arpresenta la
temperatura assoluta (an gré Kelvin, com i vëddroma) e donca, për nen fé confusion, i ciamroma 'l
travaj con ël sìmbol L (dal latin "Labor"), che a ven ëdcò dovrà an italian. La litra T a ven sovens
dovrà për arpresenté l'energìa cinética, ma sì i continuoma, coma prima, a ciamé l'energìa cinética
con Ec.

I l'avroma donca:
T = temperatura an gré Kelvin [ºK]

Q = quantità 'd calor an calorìe [cal] ò Kilocalorìe [Kcal]

V = volum d'un sistema

v = volum ëd na grama-molécola ëd na sostansa

M = massa d'un sistema

m = massa ëd na grama-molécola ëd na sostansa

p = pression

U = energìa interna d'un sistema

S = entropìa d'un sistema

cv = calor spessìfich a volum costant

cp = calor spessìfich a pression costanta

... e d'àutri sìmboj a vniran presentà man man ch'a servran ...

http://digilander.libero.it/dotor43
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TÀULA GENERAL DLE PART

Part 1: Termometrìa e Calorimetrìa. - An costa part as pàrla ëd temperatura e 'd calor, còs a
son, che unità 'd misura a deuvro e com as misuro. A sto propòsit as parla 'd termòmetro e 'd
calorìmeter. As presento ij calor spessìfich. As varda peui ël prinsìpi d'echivalensa fra calor e
travaj mecànich, a conferma che 'l calor a l'é na forma d'energìa. As parla, a la fin, dël calor
ëstërmà ò latent, che a rësguarda ij cambiament ëd fase d'un còrp.

Part 2: Trasmission dël calor. -  An costa part  as trato le tre manere che 'l  calor a l'ha për
propaghésse. Ëd coste as dan ij concét generaj e quàich aplicassion. I parloma ëd condussion
tèrmica, convession natural e convession forsà e peui d'anrajament. Cost'ùltima part a
coinvòlgg le radiassion eletro magnétiche, e sì i andoma nen ant l'ancreus (Fòrse i na
parleroma ant na session pì anans).

Part 3: Le trasformassion. - An costa part i parloma ëd sistema termodinàmich, sò echilibri e
soe trasformassion. Un sistema a anteragiss con ël mond estern travers travaj mecànich e
scambi 'd calor. I parloma d'equassion dë stat, tant ant ël cas ëd gas ideaj coma 'd gas reaj. I
vardoma 'l diagrama dle fase e ij coeficent termoelàstich.

Part 4: Ij prinsipi dla termodinàmica. -An costa part i vardoma ij concét d'energìa e la
conservassion dl'energìa interna d'un sistema. As definìss l'entalpìa. Tut sòn a dëscriv ël prim
prinsìpi dla termodinàmica. As dis quaicòs ëd Termochìmica e peui as consìdera 'l ciclo 'd
Carnòt. As enunsia e as dëscut lë scond prinsìpi dla termodinàmica, le trasformassion nen
reversìbij e la fonsion entropìa.

Part 5: Echilibri e potensiaj - Aplicassion.  - An costa part i vardoma prima l'echilìbri
termodinàmich dij sistema e 'l potensial termodinàmich. Peui i parloma d'equassion ëd
Clapeyron. Donca i passoma ai sitema nen omogéni, e sì i arpijoma quaicòs dij cambiament ëd
fàse. Acenoma a col ch'a-j diso Ters prinsìpi dla termodinàmica, e an fin i tratoma
d'aplicassion dij prinsìpi ch'i l'oma vist.

Part 6: Teorìa cinética dij gas. - An costa part i vardoma, giusta ampressa, na teorìa dij gas
che as basa an sël fàit che 'l gas midem a l'é fàit ëd molécole e che donca tute soe
caraterìstiche termodinàmiche a venta ch'a dipendo dal moviment ëd coste molécole. Për ij gas
sta teorìa a arzulta pitòst sèmpia.

.
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ACHIT

An tuta la Fìsica as assist  a 'd fenòmeno termich. An quàsi tut  lòn ch'as osserva as peulo
trové variassion ëd calor, o almanch variassion ëd temperatura. I disoma sùbit, antlora, che an
general la Termodinàmica a l'é cola branca dla Fìsica che a studia le interassion fra fenòmeno
tèrmich e fenòmeno mechànich.

I l'oma parlà 'd Temperatura e ëd Calor, ma i l'oma 'ncor nen definì costi concét.
Ël concét ëd temperatura a riva da nòstra percession, che se i tocoma doi còrp A e B i

podoma stabilì se un a l'é pì càud ò pì frèid che l'àutr. Se peui i l'oma na série 'd còrp che a l'àbio
n'ëstat tèrmich costant ant ël temp, i podoma ordiné costa série dal pì frèid al pì càud, e assegné a
ognidun un nùmer arbitrari, an manera che 'n nùmer ch'a sia pì cit che n'àutr a corisponda a un còrp
pì frèid ëd col ch'a corispond al nùmer pì àut.

N'àutra constatassion sperimental a l'é che se doi còrp a interagisso da na mira termica, soe
temperature a càmbio, e i podrìo dì che 'l pì càud a scauda 'l pì frèid. La variassion a contìnua fin-a a
cand ij doi còrp a rivo a l'istessa temperatura (a son càud ò frèid istéss). A sta mira i disoma che ij
doi còrp a son an "echilibri tèrmich".

Ël concét ëd calor a ven da coste costion: Se un còrp a càmbia soa temperatura còs l'élo
sucedùje? Còs a venta fé për scaodé un còrp? A l'é 'ncora l'esperiensa ch'a no dis che un travaj
mecànich a peul fé chërse la temperatura d'un còrp, pròpi coma a peul fé chërse l'energìa cinética
d'un còrp opura soa energìa potensial. A l'é donca antuitiv pensé che 'l calor a sia na forma
d'energìa.

Se a un còrp as dà calor, cost a aumenta soa energìa tèrmica e donca as ëscàuda, se un còrp
càud a anteragiss con un frèid, a céd a cost energìa e as ësfrèida, mentre lë scond a arsèiv energìa e
donca  as  ëscàuda.  A-i  é  na  relassion  motobin  strèita  fra  calor  e  temperatura,  ma  a  son  doe  còse
diferente. Parland ëd coma as peulo misuré i-j definroma an manera precisa.
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TERMOMETRÌA

I partoma dal concét ëd temperatura che i l'oma dàit prima, e i suponoma che doi còrp A e
B a  sio  an  echilìbri  tèrmich  fra  'd  lor.  I  suponoma peui  che  'dcò  un  ters  còrp C a  sia  an  echilibri
tèrmich con A. Sòn a dis che 'dcò B a l'é an echilìbri con C.  I podoma donca dì che doi còrp an
echilibri tèrmich con un ters còrp a son an echilibri tèrmich ëdcò fra 'd lor.

Costa afermassion a dis ch'i l'oma la possibilità dë stabilì se doi còrp a l'han l'istessa
temperatura, bastamach che 'l còrp C, che i ciamoma Termoscòpi, a sia un giust utiss.

Misura dla temperatura
Vardoma antlora còs a peul esse e com a peul esse fàit n'utiss che a serva a fé lòn ch'i l'oma

da manca. I vardroma peui ëdcò coma i podoma definì na misura dla temperature che a sia an lìnia
con ij criteri dla Fisica Sperimental. I notoma che già ant ël sécol ch'a fà disset ël concét ëd
temperatura a l'é stàit cobià con la dilatassion ëd na colòna 'd lìquid.

Termoscòpi
Ël termoscòpi ël pì sempi as basa an sla proprietà che a l'han ij còrp ëd cambié sò volum

con la temperatura (a venta che la pression a sia costanta për nen compliché le còse ò nen përmëtte
na misura giusta). Për sòn i podoma vardé figura 1.

Figura 1 - Termoscòpi

As trata  'd  n'àmola 'd  véder  colegà a  un tubo motobin sutil  (capilar),  che a  conten mercuri,  che a
ampiniss  tuta  l'àmola e  na part  dël  tubo,  mentre  ant  la  part  ëd tubo che a  resta  a-i  é  'l  veud.  Ël  mercuri  as
dilata con la temperatura, e sòn a lo fà monté ant ël capilar. La dilatassion dël véder a peul esse trascurà e,
macassìa, a l'é sempe l'istessa a l'istéssa temperatura.

An costa  manera,  se  l'àmola a  l'é  a  contat  con ël  còrp A,  ël  mercuri  a  riva a  na dàita  autëssa.  Se,
cand l'àmola a ven a contat con ël còrp B, ël mercuri a riva a l'istessa autëssa, antlora a veul dì che ij còrp A e
B a son an echilibri tèrmich.

Scala dle temperature
Se as veul dé un valor numérich a le temperature, antlora a venta stabilì n'unità 'd misura

che a sia costanta ant ël temp e ant le diferente situassion, e na manera për comparéla con na
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temperatura qualonque, manera che a daga un rapòrt numérich fra la temperatura an costion e l'unità
definìa. Për fé sòn i l'oma 'ncora l'esperiensa ch'an giuta.

As peul verifiché, pr'esempi che cand un còrp a càmbia sò stat da sòlid a lìquid e al
contrari, soa temperatura a resta costanta fin-a a cand le doe fase, lìquida e sòlida, a son tute doe
presente ansema (sòn sempe considerand che 'l còrp a sia mantnù a pression costanta). Sto fàit a
peul esse evidensià da nòstr termoscòpi 'd prima.

La sostansa la pì comun-a che i podoma traté a l'é l'aqua. Is arferima donca a aqua pura e i
consideroma la pression media dl'atmosfera al livél dël mar. An coste condission, se l'aqua a gèila,
ant lë stat andova a son present ansema aqua e giassa, i podoma verifiché che un termoscòpi, an
qualonque situassion, a ìndica un pont fiss. I podoma pijé sto pont, andova la temperatura a l'é
sempe costanta, coma pont 0 (zero) ëd nòstra scala.

L'istessa aqua, pura e a pression atmosférica dël livél dël mar (pression media, natural), a
l'ha l'istéss comportament ëd costansa dla temperatura pì àuta, cand a comensa a beuje e
trasformésse an vapor. I consideroma costa temperatura costanta coma temperatura al pont 100. La
distansa fra ij doi pont fiss 0 e 100 a ven dividùa an sent part, che a arpresento ij gré sentìgrad ò gré
Celsius. Sòn a veul dì che nòstra unità 'd misura a l'é un su sent dla diferensa 'd temperatura fra 'l
pont fiss ël l'aqua che a giassa e 'l pont fiss dl'aqua che a beuj. Costa a l'é un-a dle vàire manere 'd
definì na scala termométrica. I vëddroma pì anans che costa scala a l'é nen la pì bon-a për ij but dla
Termodinàmica.

Termòmetro
I podoma pijé nòstr termoscòpi, sociélo a na scala graduàbil, butelo ant la giassa che a fond

e marché la lìnia dël zero a l'autëssa che a-i riva la colòna 'd mercuri. Peui i butoma nòstr
termoscòpi ant l'aqua ch'a beuj e i marcoma 'l livél dël mercuri coma 100. Lë spassi fra 0 e 100 i lo
dividoma an sent intervaj istéss. Ognidun ëd costi intervaj a ìndica la variassion d'un gré. A l'é
natural che sta manera 'd fé ij termòmetro a l'é pì teòrica che d'àutr, ma a peul serve për particolar
ëstrument da laboratòri.

An costa manera nòstr termoscòpi a dventa un termòmetro. A peul misuré an manera direta
la temperatura d'un còrp, e nen mach fé 'd comparassion. I ciamoma l0 l'autëssa dla colòna 'd
mercuri che a corispond a la temperatura zero e l100 l'autëssa dla colòna 'd mercuri che a corispond a
la temperatura sent. Se i butoma l'àmola a contat d'un còrp dont i voroma conòsse la temperatura an

gre Celsius, la colòna a rivrà a na dàita autëssa lx e la temperatura t a sarà dàita da:
0100

0x
ll

ll
100t .

An coste espression i dovroma 'l sìmbol t e nen T për le temperature, a fortì che as trata ëd
gré Celsius. Costa lèj a l'é vàlida se a l'é vèra che la lèj ëd dilatassion dla sostansa termométrica a l'é
linear e a peul esse scrita coma t1vv 0t , andova v0 a l'é 'l volum a la temperatura pijà coma
zero, vt a l'é 'l volum a la temperatura che i misuroma e  a l'é na costant.

Për le sostanse termométriche, però, la lèj ëd dilatassion a l'é nen vàire linear. An efét se as
deuvra pr'esempi toluòlo al pòst dël mercuri, për un termòmetro, as treuvo ij doi pont a zero e a sent
gré e peui, sempe dividend la scala an sent part istesse, as preuva a vëdde coma un termòmetro a
mercuri e un a toluòlo a misuro la temperatura d'un còrp antorna ai 50º, as treuva na diferensa che a
riva a-peu-pré a 3º. I vëddroma peui com as trata sto problema cand i parleroma dla scala assoluta
dle temperature.

Taradura e usagi
A l'é ciàir che se a fusso disponìbij campion precis a ògni temperatura, as podrìa dovréje

për fé la taradura dla scala d'un termòmetro qualonque, e sòn a comprendrìa le variassion che a
peulo  esse  dàite  da  la  dilatassion  dël  veder  (che  i  l'oma  pensà  cite)  e  'd  tuti  ij  fator  che  a  peulo
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interven-e. L'aqua a furniss doi pont d'arferiment, ma a l'é pitòst scòmod fé un termòmetro, disoma
a mercuri, che a peussa misuré le temperature da zero a sent gré.

Un termòmeter con scarsa precision, coma coi che a misuro la temperatura antëcà, a peul
giusta esse fàit an série, con na geometrìa stabilìa, na dàita quantità 'd lìquid termométrich e na scala
calcolà e butà ant na dàita posission. Un termòmeter da laboratòri, ò 'dcò mach un termometer
clìnich, a ciama na precision pì àuta. Se 'l càmp ëd misura a l'é nen tròp gròss, an manera 'd podèi
pijé për bon-a l'aprossimassion linear, se 'l diàmeter dël capilar a l'é costant, antlora la taradura su
doi pont d'arferiment a doe temperature precise a peul andé bin.

I suponoma adéss d'avèj un termòmeter precis, bon a indiché temperature con na precision
motobin àuta, ma a venta 'ncora savèj për che usagi a l'é stàit fàit.

A peul esse che a sia stàit fàit për misuré la temperatura dl'ambient e tarà an cola manera.
Sòn a veul dì che tut ël termòmetro a l'é a la temperatura da misuré, parèj com a l'era cand a
l'é stàit tarà e donca l'indicassion a ciama nen ëd coression.

A peul esse che a sia stàit fàit për misuré la temperatura dl'ambient andova as treuva l'àmola
(coma pr'esempi un termòmetro con l'àmola ant un termòstato e con cana e scala fòra dal
termòstato). Antlora a venta savèj a che temperatura dël laboratòri a l'é stàit tarà. An efét a
venta ten-e cont che 'l véder dla cana a peul fé cambié 'l diameter dël capilar rispét a la
situassion ëd taradura, che 'l mercuri ant ël capilar as treuva a na temperatura diferenta da
cola 'd taradura, che la scala andova a-i son arportà le division a l'ha na situassion ëd
dilatassion diferenta da cola 'd taradura. Sti fàit a ciamo na coression che a dipend da la
temperatura dël laboratòri.

I  l'oma  vist  an  prinsipi  dla  prima  part  che  a  venta,  ant  le  misure,  ten-e  cont  ëd  tute  le
situassion d'eror e che a-i é nen un lìmit a la precision che as serca d'oten-e. Donca lòn ch'i l'oma dit
a l'é nen fé ij pistin, ma oten-e la precision la pì àuta possìbil.

Termòmetro a gas
Ël problema ch'i l'oma dit dla nen linearità dla dilatassion dij lìquid termométrich a peul

esse arzolvù dovrand coma sostansa termométrica nen un lìquid ma un gas, che a và méj se a l'é
rarefàit, përchè sò comportament a dventa pì davzin a col d'un gas përfét. Com i vëddroma méj dòp,
an efét, për un gas përfét la léj ch'a anlìa volum e temperatura a l'é precis

t1vv 0t

se la pression a l'é mantnùa costanta.
Për sto gas a val ëdcò na lèj sìmil che a anlìa pression dël gas e temperatura, cand ël volum

a l'é mantnù costant. I l'oma che

tppt 10

andova andova p0 a l'é la pression a la temperatura pijà coma zero, pt a l'é la pression a la
temperatura che i misuroma e a l'é na costant.

Sta vira  e a son vreman costant e a dipendo nen dal particolar gas dovrà. Da na mira

sperimental as peul determiné che  e a valo:
16273

1
,

  për qualonque gas përfét.

La manera la pì sempia 'd dovré un gas coma sostansa termométrica a l'é cola 'd consideré
la misura 'd soa pression a volum costant. Sòn con l'aparéchio che a l'é mostrà an figura 2.

Se spostand ël serbatòio A, as ten sempe 'l mercuri dla cana a drita an sla posission zero, ël
volum  dël  gas  contnù  ant  l'àmola,  antlora  a  l'é  sempe  l'istéss.  Ant  l'àmola  as  peul  buté  un  gas
qualonque a na pression qualonque. Na vira stabilì gas e pression i podoma taré l'aparéchio ai sòlit
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doi pont fiss, butand l'àmola ant la giassa ch'a font e peui ant l'aqua ch'a beuj (sempe aqua pura a la
pression normal). A sti doi pont a corispondo doe autësse h diferente,  e  la  distansa  fra  coste  doe
autësse a peul esse dividùa an sent part.

h
Livél

costant

gas
termométrich

papa

rubinet

pompa
a veuid

Figura 2 - Termòmetro a gas

Scala assoluta dle temperature
I consideroma 'ncora nòstr termòmetro a gas ëd prima e i consideroma la pression p0 dël

gas al pont fiss 0 e la pression p100 al pont fiss 100. Sta pression a sarà dàita, ant ij doi pont, da:

ghpp a

andova pa a l'é la pression dl'ambient, a l'é la densità dël mercuri e g l'acelerassion ëd gravità.
I l'oma dit che 'l coeficent  dl'espression tppt 10  a l'é l'istéss për tuti ij gas

përfét, ma un gas as compòrta da gas përfét tant pì quant pì soa pression a l'é bassa. An efét i
podoma, con l'aparéchio ilustà an figura 2, misuré 'l rapòrt p100 / p0 an fonsion dla pression p0, che i
podoma cambié an cambiand la quantità 'd gas ant l'àmola (i arcordoma che l'àmola a l'é rèida). I
arpetoma sta misura për diferent valor dla pression p0 e për gas diferent. J'arzultà che as treuvo a
son arportà an figura 3.

I trovoma valor diferent për gas diferent, e na dipendensa linear dla la pression, ma i podoma noté
coma, man man che la pression a diminuiss, ël comportament dij gas a dventa sempe pì davzin. Estrapoland
peui a pression che a tendo a zero, për tuti ij gas i trovoma che 'l valor 1,36609 a l'é 'l lìmit dël rapòrt për

0p0 .  Un  gas  ch'a  fussa  verman  un  gas  përfét  a  darìa  na  lìnia  orisontal  coma  cola  che  an  figura  a  l'é
arpresentà a tàit e pontin.

A sta mira i podoma definì na scala 'd temperature t andova i disoma che 'l pont fiss inferior (aqua
distilà che a giassa a pression normal) a val nen zero, ma un T0 da trové, e a l'istéssa manera i disoma che 'l
pont fiss dl'aqua ch'a beuj (istésse condission) a l'é nen sent ma un T100  ëdcò chièl da trové.  A venta donca
che la scala a sia tala che :

36609,1
p

p
lim

T
T

v0

100
0p0

100

0 cost
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p100
p0

p0

gas 1

gas 2

gas 3

1,36609 gas përfét

Figura 3 - Dipendensa dël coeficent  da la pression

I ciamoma "assoluta" opura "termondinàmica" costa scala. Ël "gré" unitari 'd costa scala,
che i ciamoma "gré Kelvin", indicà con ºK, a l'é sempe 1/100 dla diferensa fra T100 e T0, e donca i
l'avroma che T100 T0  100.

Da sì as arcava che le temperature dij doi pont fiss, che ant la scala Celsius a j'ero stàit pijà
coma 0 ºC e 100 ºC, adéss a valo:

K16,273T;K16,373T 0100

Na temperatura qualonque T, antlora, a peul esse misurà da un termòmetro a gas a volum

costant, second ël rapòrt
costv00p0 p

plim
T
T

0
.

Ant la scala Celsius i l'avìo vist che, për la temperatura t, tppt 10 . Da sì a riva

che t1
T
T

0
 e donca as oten che :

t1t1t16,273T

Ël zero 'd costa scala (scala Kelvin) a val donca 273,16 ºC. Ma i vëddroma 'dcò d'àutre
manere për definì la scala assoluta dle temperature.

Da lòn ch'i l'oma vist a arzulta 'dcò che l'istéss dëscors a peul esse fàit për un termòmetro a
gas andova a l'é nen ël volum ma la pression a esse mantnùa costanta, mentre l'indicassion dla
temperatura a ven da la misura dël volum.

Për misuré na temperatura an gre Kelvin a-i é nen da manca d'avèj n'ipotétich gas përfét,
ma as peul dovré un gas real e apliché peui la manera d'estrapolassion ch'i l'oma vist.

Se i ciamoma t le temperature misurà an gré Celsius e T cole misurà an gré Kelvin, i
l'avroma che, për n'interval ëd temperatura T, i podoma scrive:

tttt16,273t16,273TTT 121212

e  donca,  për  traté  femòmeno  andova  a  interven-o  mach  diferense  'd  temperatura,  dovré  ij  gré
Celsius opura ij gré Kelvin a fà franch istéss.
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Àutre misure 'd temperatura
La dilatassion dij còrp a l'é un-a dle manere për misuré le temperature, ma a l'é nen l'ùnica.

An efét a-i son vàire fenòmeno che a son influensà da la temperatura. I stoma nen a parlé ant
l'ancreus dij mecanism, che magara a saran vardà parland dij fenòmeno midem ant le session
relative. Sì i doma giusta n'idèja.

Ij termòmetro basà an sl'eletricità
Ant la session andova i parleroma d'eletricità i vardroma méj costi prinsìpi, ansema a le

realisassion pràtiche. Sì i disoma mach che costi termòmetro a esisto e 'l prinsìpi che a sfruto.

Termòmetro a resistensa
J metaj an general, chi pì chi manch, a opon-o na resistensa al passagi dla corent elétrica.

Se i suponoma d'avèj un fil metàlich con na dàita geometrìa, sto fil a càmbia soa resistività elétrica
spessìfica con la temperatura. A venta ten-e cont ëdcò che për misuré la resistensa dël fil a venta fé
passé na corent elétrica, e la corent elétrica che a cor ant un fil a lo scàoda, e donca a-i và un fator
ëd coression. Macassia a venta 'dcò consideré che la corent che a serv a misuré la resistensa a peul
esse motobin cita, e donca dissipé an calor na potensa che a peul esse trascurà. La scala a venta
macassìa ch'a sia tarà, e sòn a buta a pòst le còse.

As deuvra 'd sòlit un fil ëd platin, che a dà garansìa 'd nen cambié ant ël temp, e che a l'ha
in camp d'usagi motobin gròss, che a và da 40 ºC fin-a a 1100 ºC.

La lèj ëd dipendensa dla resistensa da la temperatura a l'é nen linear e as peul scrive coma:
2

0t tt1RR

andova Rt a l'é la resistensa a la temperatura t, mentre R0 a l'é la resistensa a la temperatura
d'arferiment.  e  a son doi coeficent costant.

La misura 'd temperatura as arduv antlora a na misura 'd resistensa, che a peul esse fàita an
vàire manere. Sòn i lo vëddroma a propòsit d'eletricità.

Termòmetro a termo-cobia
As basa an sl'efét ciamà "termo-elétrich".  Doi  metaj  diferent,  butà  a  contat  fra  'd  lor,  a

produvo na diferensa 'd potensial elétrich (ëd sòlit motobin cita) ò fòrsa eletro-motriss, che a dipend
ëdcò da la temperatura dla gionsion.

Se sta gionsion a l'é anserìa an un sircuit sarà, a venta ch'a sia sempe almanch dobia,
Përcorend ël sircuit ant un qualonque dij doi sens ste doe gionsion a son sempe un-a ant un sens e
un-a ant l'àutr e donca le doe diferense 'd potensial dle doe gionsion as anulo l'un-a con l'àutra, com
as peul vëdde ant la prima part ëd figura 4.

Se le doe gionsion a son portà a temperature diferente, antlora le doe diferense 'd potensial as
compenso pì nen, e ant ël sircuit a passa na dàita corent. Sta corent a dipend da la diferensa dle temperature,
provocà da la fòrsa eletro-motriss e che a riva da l'adission dle doe diferense 'd potensial. Tnisend un-a dle
gionsion a temperatura costanta, la f.e.m. e  a l'é fonsion dla temperatura t  dl'àutra gionsion e a l'é dàita da:

2tctbae

Dal moment che sta relassion a l'é nen linear e a dipend da tre coeficent, costi a venta che a
sio determinà da tre relassion andipendente, e donca ij coeficent a, b,  c a ven-o determinà, për la
taradura, an misurand la f.e.m  arzultant a la temperatura ëd tre pont fiss diferent, e dcò la scala dël
galvanòmeter a sarà nen linear.
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V1 V2 = V1

0

Galvanòmeter

aram

zinch

istessa temperatura

V1 V2 V1

0

Galvanòmeter

aram

zinch

temperatura diferenta

Figura 4 - Termòmetro a termo-cobia

Termòmetro a semi-condutor
A peul ancora esse considerà un termòmetro a resistensa, ma as basa an sle proprietà dle

gionsion p-n a semi-condutor, dont i diroma ant na session pì anans.
Sta giunsion, cand a l'é polarisà an manera inversa, a lassa passé na cita corent, che però a

l'é motobin dipendenta da la temperatura, che a fà chërse motobin la probabilità che ant la gionsion
as formo càrie lìbere.

I stoma nen ambelessì a 'ndé p' ant l'ancreus.

Ij termòmetro a deformassion
Sti termòmetro as podrìo 'ncora consideré coma basà an sla dilatassion, ma sta vira ëd

sòlid. Méj ancora disoma che a son basà an sla diferensa 'd dilatassion ëd doi metàj. As ës-ciamo, an
efét, "termòmetro a làmina bi-metàlica".

Doe  sutile  làmine  'd  metaj  diferent  a  son  tacà  l'un-a  an  sl'àutra.  Ij  doi  metaj  a  l'han
coeficent ëd dilatassion linear con la temperatura che a son diferent. An coste condission, cand a
càmbia la temperatura, la cobia as deforma e as pièga da la part dla làmina che as dilata 'd manch.

La cobia a peul esse longa a basta e sagomà an menera 'd fé bogé n'ìndes an 's na scàla
graduà e tarà. La manera la pì sempia a l'é cola 'd fé la làmina a spiral, fissà a l'estrem estern e con
l'ìndes colegà a l'estrem intern.

Dàita soa geometrìa, sto tipo 'd termòmetro a l'é pràtich për misuré la temperatura
dj'ambient (dl'ària an general).

Ij piròmetro òtich
A servo për misuré temperature motobin àute e a sfruto la proprietà dla materia d' emëtte

radiassion luminose a coste temperature. A podrìa esse, pr'esempi, la temperatura ant na dàita zona
d'un forn për fonde metaj. La misura as fà për comparassion con na sors dl'istéss tipo a temperatura
conossùa. Lë schema d'un ëd costi piròmrtro a l'é arpresentà an figura 5.
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osservassion

regolassion dla luminosità

sistema òtich

lampadin-a

còrp an misura

galvanòmeter

Figura 5 - Piròmetro òtich

Un sistema òtich a përmëtt d'osservé ansema la lus emëttùa dal còrp an misura e da na lampadin-a a
incandessensa alimentà da na corent regolàbil. Còrp e filament dla lampadin-a a l'avran l'istessa temperatura
cand ël filament a spariss an slë sfond dël còrp. A cola mira 'l galvanòmeter a ìndica na dàita corent.

Fasend na taradura su còrp a temperatura conossùa, la scala dël galvanòmeter a peul indiché sùbit
le temperature. A peul esse dovrà për misuré la temperatura dle fornase, àut forn e via fòrt.

Ij pont fiss
La scala dle temperature dovrà da na mira internassional as basa su un dàit nùmer ëd pont

fiss, don i l'oma vist-ne doi. Sì i n'arportoma 'ncora quaidun.
Ossigen lìquid an echilìbri con sò vapor 182,97 ºC

Giassa an echilibri con aqua   0,000  ºC

Pont ëd beuj dl'aqua   100,00 ºC

Pont ëd beuj dël sorfo   444,60 ºC

e via fòrt.
e sòn, natural, sempe a na pression precisa d'arferiment (la sòlita).
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CALORIMETRÌA

I l'oma definì la temperatura coma grandëssa fìsica che a ven derivà da la sensassion ëd
càud ò frèid che i podoma sperimenté con ij nòstr sens. Adéss i sercoma 'd definì lòn ch'i voroma dì
cand i parloma 'd calor e 'd na quantità 'd calor.

Ël calor
Na vira as parlava 'd calor coma d'un flùid tèrmich sensa pèis che a podìa esse anmagasinà

ant un còrp e che a produvìa la sensassion anlià a la temperatura 'd col còrp.
I l'oma parlà dël calor coma 'd na forma d'energìa, che a peul esse assurbìa opura cedùa da

un còrp, che coma consegoensa a càmbia soa temperatura (a venta però supon-e che ant ël còrp a-i
sia gnun cambiament dlë stat d'agregassion dle molécole). An efét i podoma consideré l'esempi
clàssich d'un volan frenà. Ël volan a l'ha, an partensa, na dàita energìa cinética che, se a ven frenà
për atrìto, a ven përdùa fin-a a cand ël volan as fërma.

L'energìa, però, a venta che as conserva e an efét ël volan (e 'l pàtin ch'a fren-a) as ëscàoda.
I disoma che l'energìa cinética a l'é trasformasse ant l'energìa tèrmica che a l'é stàita anmagasinà dal
volan midem. St'energìa a corispond a na dàita quantità 'd calor.

Con sto rasonament i suponoma donca che as peussa parlé ëd na dàita quantità 'd calor, e
sòn  a  veul  dì  che  i  dovroma definì  n'unità  'd  misura  dël  calor  e  na  manera  për  misurélo.  Sòn  i  lo
vëddroma dòp.

Se i doma a un còrp na quantità 'd calor Q, i l'avroma che soa temperatura a càmbia ëd T
second la sempia relassion:

Q

Ël coeficent ëd proporsionalità K a ven ciamà "capacità térmica dël còrp média" ant

l'interval ëd temperatura T. An manera pì precisa i disoma che:
Td
QdK , e costa grandëssa a

podrìa cambié con la temperatura.
Sòn a corispond a dì che se i l'oma aussà la temperatura d'un còrp ëd T,  a  veul  dì  ch'i

l'oma dàje na quantità 'd calor Q, anlià a la variassion ëd temperatura travers ël fator K.
I notoma che se un còrp càud a ven portà a contat con un còrp frèid, an general as osserva

che 'l còrp càud as ësfrèida e col frèid as ëscàoda.
Da coste còse as peul definì còs i voroma dì con "quantità 'd calor", contut che a-i sarìo

'dcò da definì vàire condission complicà për avèj na definission d'autut general. A l'é méj dé na
definission general e preliminar manch rigorosa, da spessifiché ant ij diferent cas.

Misura dël calor
A sta mira i vardoma com a peul esse definìa l'unità ëd quantità 'd calor, che a serva për

misuréla. Për fé sòn a conven prima parlé 'd calor spessìfich e noté che jë scambi 'd calor a peulo
capité an condission diferente, e che an coste diferente condission a l'han consegoense diferente an
sla variassion ëd temperatura dij còrp anteressà.
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Calor spessìfich
I l'oma vist sì dzora che a-i é na proporsionalità direta fra variassion ëd calor e variassion

ëd temperatura për un còrp qualonque, second un coeficent K ëd proporsionalità, relativ a col còrp
e diferent da còrp a còrp.

Se  sta  costant  a  ven  arferìa  a  l'unità  'd  massa  dël  còrp,  antlora  a  ven  ciamà  "calor
spessìfich". Sto calor spessìfich a càmbia con la temperatura 'd partensa, an general, për tuti ij còrp.
Ma a-i son ëdcò da ten-e an cont j'àutre condission cand a-i é scambi 'd calor. An particolar (e sòn a
val pì che tut për ij gas) a venta ten-e cont se a-i é variassion ëd volum, variassion ëd pression ò se
tute doe coste variassion a càpito ansema.

Se la massa dël còrp a l'é M e la variassion ëd calor Q a corispond a na variassion T dla
temperatura, an general i l'avroma che 'l calor spessìfich a la temperatura t a sarà:

Td
Qd

M
1Ct

Për sòlid e lìquid la pression a intra nen an geugh mentre a-i é na dilatassion cita dël
volum, e donca ant le condission le pì comun-e a basta parèj, mentre për ij gas sòn a basta nen, e a
venta spessifiché le condission ëd volum e 'd pression. As dàn ëd sòlit ij coeficent a volum costant e
a pression costanta, che a son bin diferent fra 'd lòr. Su costi i tornroma pì anans.

Unità dla quantità 'd calor
Adéss  i  podoma definì  na  manera  'd  misuré  na  dàita  quantità  'd  calor.  Për  fé  sòn  a  venta

stabilì n'unità 'd misura. La quantità 'd calor as ës-ciama "Calorìa".
As definìss na "Gran Calorìa" ò "chilocalorìa" e as ìndica con Cal opura kcal, ël calor che

a-i và për porté na massa n'un chilo d'aqua distilà a pression 760 mm ëd mercuri (pression
atmosférica normal a livel dël mar), da la temperatura 'd 14,5 ºC a la temperatura ëd 15,5 ºC. As
definiss peui na "cita calorìa", e as ìndica con cal, n'unità mila vire pì cita (arferìa a na massa d'un
grama d'aqua).

Sòn  a  veul  dì  che  as  ëstabilìss  che  'l  calor  spessìfich  dl'aqua  (ant  le  condission  dite)  ant
l'anviron ëd 15 gré a val c15º  1.

A sta mira a resto 'dcò definìe le dimension dl'unità 'd misura dël calor spessìfich che a
saran dàite da [Cal  kg 1  ºC 1].

La dipendensa dël calor spessìfich da la temperatura a peul esse pitòst evidenta. Pr'esempi
'l piomb a 20 ºC a l'ha un calor spessìfich ëd 0,0306 [Cal  kg 1  ºC 1] mentre a 100 ºC a l'ha un
calor spessìfich ëd 0,0283 [Cal  kg 1  ºC 1].  As  nòta  coma sto  calor  spessìfich  a  sia  motobin  pì
bass che col dl'aqua, e sòn a veul dì che a-i và motobin manch ëd calor për aussé la temperatura dël
piomb pitòst che cola dl'aqua.

Sovens a ven còmod dovré 'l calor spessìfich medi ant n'interval ëd temperature t, a parte
da la temperatura t. I l'avroma che :

tt

t
t tdc

T
1

t
Q

m
1c

Da costa mira di disoma che 'l calor spessìfich definì për l'aqua a l'é col medi fra le doe
temperature 14,5 ºC e 15,5 ºC.
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Calorìmeter
Ël calorìmeter a l'é lë strument dovrà për la misura dël calor. An fonsion dël particolar

usagi, a-i son diferent tipo 'd calorìmeter. Sì i vardoma un pàira 'd tipo.

Calorìmeter ëd Bunsen
A l'é n'esempi 'd calorìmeter a temperatura costanta, che i arportoma an figura 6. A l'é fàit

da un contenitor C pien ëd giassa ch'a fond (temperatura dël pont fiss a 0 ºC ), che a conten n'àmola
A pien-a al complét d'aqua distilà, che a soa vira a conten na provëtta P,  andova  as  peul  intré  da
fòra. L'àmola A a l'é colegà con un tubo capilar che a conten mercuri, dont ël menisch estern a riva
an 's na scàla graduà.

aqua

seul ëd giassa
C

A

P
termòmetro

giassa al pont ëd
fusion

capilar con mercuri

Figura 6 - Calorìmeter ëd Bunsen

Se ant la provëtta as fà evaporé d'étere etìlich, as peul sfreidéla an manera da fé formé un seul ëd
giassa an sla surfassa esterna. an coste condission as buta la scala graduà an manera che 'l menisch dël
mercuri a ìndica zero. An coste condission, an echilìbri, tute le temperature a son a zero gré.

Se as antroduv ant la provëtta un còrp dont la temperatura a l'é pì àuta che zero, cost as ësfreidrà
cedend  calor,  che  a  fà  fonde  na  part  dla  giassa  antorna  a  la  provëtta.  Ël  volum contnù  drinta  l'àmola  A  a
diminuiss (sòn i lo vëddroma) e donca 'l mercuri a ven arciamà e 'l menisch as ëspòsta an sla scala graduà
vers ësnistra. La temperatura a resta a zero gré (sòn i lo vëddroma), e an echilìbri 'dcò 'l còrp a riva a zero
gre, se a-i é bastansa 'd giassa antorna a la provëtta.

Se  ant  la  provëtta  'l  còrp  butà  a  l'ha  temperatura  pì  bassa  che  zero,  a  càpita  'l  contrari,  as  forma
d'àutra giassa, ël volum ant l'àmola a tira a chërse e 'l mercuri a ven possà ant ël capilar. Sò menisch as
ëspòsta vers drita.

Lë  spostament  dël  mercuri  a  misura  la  quantità  'd  calor  che  a  l'é  stàita  arseivùa  opura  cedùa  dal
calorìmeter,  che as  compòrta  coma un termòstato a  zero gré.  Le indicassion a  son linear  con la  quantità  'd
calor ëscambià.

Sto strument  a  peul  esse tarà  an calorìe  se,  partend da la  posission zero ch'i  l'oma vist  prima,  as
antroduv ant la provëtta la massa d'un grama d'aqua a 15,5 ºC e, con un termòmetro, as contròla cand a riva a
14,5 ºC. An col moment 'l menisch as treuva ant na posission a snistra dël zero che a corispond a na calorìa
(cita calorìa).

An pràtica la còsa a l'é nen parèj fàcil com a smija. A venta ten-e cont dël calor che a scàuda ò a
sfréida 'l termòmetro, e peui un centim cubo d'aqua a peul esse tròp pòch për controlé-ne la temperatura con
precision. Ma se as buto pr'esempi 10 cm3 d'aqua, 'l passagi da 15,5 ºC a 14,5 ºC a corispond a cede 10 cal.
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Calorìmeter a mës-cia
Cost a l'é n'esempi 'd calorìmeter "adiabàtich". Sòn a veul dì che cand ël calorìmeter a l'é

sarà, a-i é nen scambi ëd calor con l'estern. La figura 7 a mostra un ëd costi calorìmeter. ël
contenitor intern a l'é fàit con un un vas Dewar (coj dij tèrmos, con dobia paréte 'd véder argentà
specular e 'l veuid ant l'interstissi) sarà ant un contenitor estern ëd sùgher. La nata superior, nen
vàire  gròssa,  a  peul  esse  'd  sùgher,  e  a  fà  passé  un  termòmetro  e  un  "mës-ciador",  da  dovré  con
atension (i vëddroma peui ël përchè).

Ël calorìmeter a conten na dàita quantità d'aqua, e ël tut a l'é an echilìbri a la temperatura
indicà dal termòmetro. I suponoma 'd parte con aqua, calorìmeter (con sò acessòri) e ambient, tut a
l'istessa temperatura.

Se ant ël calorìmeter as antroduv un còrp che i suponoma pì càod, ël calor cedù a scaoda
nen mach l'aqua, ma 'dcò la paréte interna dël calorìmeter, ël termòmetro (almanch la pàrt fongà ant
l'aqua) e 'l mës-ciador. A venta ten-e cont ëd sòn, e a conven considetré 'l calorìmeter coma se a
fussa na dàita quantità d'aqua.

mës-ciador

termòmetro

aqua

Figura 7 - Calorìmeter a mës-cia

Për stabilì a quanta aqua a corispond ël calorìmeter i podoma segoe sto procediment: I
lassoma andé an echilìbri 'l caorìmeter e sò acessòri con l'ambient, che i mantnima a temperatura
costanta (disoma 20 C).  I  butoma ant  ël  calorìmeter  na  dàita  quantità  d'aqua  (disoma 3  kg)  a  na
temperatura diferenta (disoma 40 C).  I lassoma che 'l tut a torna an echilìbri, tnisend present che a
la longa, dal moment che 'l calorìmeter a podrà nen esse adiabàtich përfét, un pòch ëd calor a sarà
dësperdù e la temperatura a comenserà a calé motobin pian, mentre an prinsìpi dël procéss a cala
ampressa. Na vira che i l'oma trovà l'echilìbri (ël prim), i pijoma nòta dla temperatura dàita dal
termòmetro (e sì, giusta për dé un valor, disoma che 'l termòmetro a ìndica 38 C).
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L'echivalent an aqua dël calorìmeter veuid a corispond a la quantità d'aqua a 20 C, che
giontà a 3 kg d'aqua a 40 C a  pòrta  'l  tut  a  la  temperatura  'd  38 C. I podoma consideré ij calor
assolut, tnisend cont che 'l calor spessìfich ëd l'aqua a val 1,  e dì che:

taaac T)mx(TmTx

andova x a l'é la quantità d'aqua ch'i sercoma, ma a l'é la massa d'aqua ch'i giontoma, Tc a l'é la
temperatura assoluta dël calorìmeter an partensa, Ta  a  l'é  la  temperatura  assoluta  dl'aqua  ch'i
giontoma, Tt a l'é la temperatura final. Lë scond member a l'é 'l calor total dl'echivalent an aqua dël
calorìneter pì col dl'aqua giontà. arcavoma x che, an nòstr cas, a val:

]kg...[,/x

,,),,(x

,)x(,,x

330186

48939489331631116293

16311316313316293

La massa d'aqua da consideré ant ij calcoj a sarà cola an efét butà 'ndrinta pì cola
echivalenta dël calorìmeter.

Se ant l'aqua dël calorìmeter as buta un còrp a temperatura diferenta da cola dl'aqua e as
ëspeta 'd rivé a l'echilìbri, se as arleva la temperatura 'd partensa e cola final, se as conòss la massa
echivalenta total d'aqua, an fonsion dij parameter conossù dël còrp as peulo calcolé coj nen conossù.

Se, pr'esempi, i conossìo massa e temperatura dël còrp, i podoma calcolé 'l calor che 'l còrp
a l'ha cedù a l'aqua e derivé sò calor spessìfich.

Na cita nòta su temperatura e calor
An  vàire  aplicassion  as  dirìa  che  calor  e  temperatura  a  son  doi  concét  pì  ò  manch

echivalent. An realità as trata 'd doi parameter (grandësse) d'autut diferente. An efét, se as espand un
gas an manera adiabàtica, vis-a-dì sensa scambié calor con l'ambient, ël gas as ësfrèida. Al contrari
a càpita se, ant j'istesse condission, ël gas a ven comprimù.

An manera  simétrica,  as  peul  dé  calor  a  un  còrp  che  a  passa  da  në  stat  a  l'àutr  (coma la
giassa ch'a fond), sensa che 'l còrp a càmbia soa temperatura.
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Pàgina lassà veuida apòsta
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PRINSÌPI D'ECHIVALENSA

I l'oma già acenà che 'l calor a peul esse considerà na forma d'energìa, e che sòn as basa an
sl'esperiensa che an dis che i podoma produve calor a spèise d'un travaj mecànich sensa che a
interven-o d'àutri cambiament ò che a-i sio d'àutre rason për costa produssion ëd calor.

I l'oma già dit dël volan frenà, che a perd energìa cinética e as ëscàoda. A-i son vàire
esempi che a buto an arlev sta trasformassion.

Dàit  un  sistema  material,  com  i  l'oma  vist  an  sle  diferente  partìcole  a  agisso  doi  tipo  'd
fòrsa: le "fòrse interne" fra partìcole, che as echilìbro a cobie për ël prinsìpi 'd reassion, e le "fòrse
esterne", che a son aplicà da còrp estern al sistema considerà.

Le fòrse esterne a son aplicà a pont dël sistema, e cand costi pont as ëspòsto, ste fòrse a fan
un travaj L che as dis "travaj estern fàit dal sistema". Se L  0 as dis che 'l sistema a fà un travaj
contra le fòrse esterne, mentre se L  0 antlora a son le fòrse esterne che a produvo un travàj ant ël
sistema.

Për lòn ch'a rësguarda le quantità 'd calor a son positive se a ven-o passà da l'anviron estern
al sistema e negative se a l'é 'l sistema che a manda calor a l'anviron.

Sempe da na mira sperimental as peul verifiché che ant na trasformassion ëd travaj an
calor, a val sempe la relassion:

QdJLd

andova dL a l'é 'l diferensial dël travaj, dQ a l'é 'l diferensial dël calor e J a lé na costant, che a ven
ciamà "echivalent mecànich dla calorìa".

A son stàite fàite vàire esperiense për stabilì 'l valor dla costant J, che a l'han portà tute al

valor
cal

Joule185,4
Q
TJ .

Sì  sota  i  arportoma un-a  'd  coste  esperiense,  e  për  sòn  is  arferima a  figura  8.  Costa  a  l'é
l'esperiensa 'd Rowland.

motor

pulìa con ragg r

sospension
nen rèida

agitador

P P

Figura 8 - Esperiensa 'd Rowland
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Un  calorìmeter  a  aqua  a  l'é  pendù,  bin  echilibrà,  a  na  sospension  nen  rèida,  ant  ël  sens  che  'l
calorìmeter a podrìa viré su sò ass, almanch për un dàit àngol, sensa trové na resistensa misuràbil. N'agitador
intern a l'é butà an moviment da un motor, travers un perno passant a tnùa dal fond.

An coste condission ël calorìmeter a tirerìa a viré trassinà da l'aqua interna, ma a l'é tnù ferm da doi
pèis P che a àplico na cobia antaginìsta travers la pulìa 'd ragg  r  solidal con ël calorìmeter. Ël calorìmeter a
stà ferm cand costa cobia a echilìbra la cobia dàita dal motor. Sòn a càpita a na dàita velocità 'd rotassion

dël motor (che a l'é regolàbil). Natural che 'l motor a l'é tnù ferm, sensa esse solidal con ël calorìmeter.
La cobia C che a echilìbra la cobia dël motor a l'é dàita da :

rP2C

Dal moment che 'd sòlit as trata d'un motor elétrich, la velocità angolar as deuvra nen, ma
as contròlo ij gir a la minuta. I disoma antlora che nòstr motor a fà n gir a la minuta. La cobia dël
motor, ugual a cola echilibratriss, a produv un travaj Lm  për ògni minuta 'd fonsionament che a val :

Cn2Lm

Sto  travaj  a  l'é  col  che,  ant  ël  calorìmeter,  as  trasforma  an  calor.  Suponend  d'avèj  fàit
fonsioné 'l motor për na minuta giusta, i l'avroma prodovù un travaj Cn2LL m  .

I conossoma la massa d'aqua m contnùa  ant  ël  calorìmeter  e  l'echivalent  an  aqua me dël
calorìmeter midem. con ël termòmetro i l'oma misurà le temperature T ëd partensa e d'ariv, dont la
diferensa an dà 'l T che a corispond a la trasformassion che i stoma osservand. Ël calor che a ven
generà a sarà antlora (arcordand che 'l calor spessifich dl'aqua a val 1) :

T)mm(Q e

A sta mira i podoma dì che
cal

joule185,4
t)mm(

Cn2
Q
LJ

e
 che a sàrà l'echivalent

mecànich dla calorìa.
As definiss ëdcò sò invers A che as dis l'echivalent tèrmich dël travaj. Cost a l'é 'l prinsìpi

d'echivalensa, che a stà a la bàse 'd tute le màchine tèrmiche.
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ËL CALOR ËSTËRMÀ (LATENT)
I  l'oma vist  che  ògni  sostansa  a  l'ha  un  sò  calor  spessìfich,  che  a  peul  esse  dàit  a  volum

costant opura a pression costanta, che a arpresenta la quantità 'd calor che a venta furnì a l'unità 'd
massa dla sostansa për ausséje la temperatura d'un gré.

A-i é donca na proporsionalità fra calor dàit e aument ëd temperatura ò calor perdù e
diminussion  ëd  temperatura.  Sòn,  però,  a  val  mach se  'l  còrp  a  manten  sò  stat  fìsich  (i  suponoma
d'esse an condission ëd pression costanta).

A venta ten-e present che diverse sostanse a peulo avèj, ant un dàit ëstat, diferente struture
molecolar, ognidun-a corispondenta a na diferenta fase. A l'é mej donca parlé, an general, ëd lòn
ch'a suced cand as passa da na fàse a l'àutra, includend an sòn ij cambiament dë stat.

An general a càpita che ant lë stat sòlid le molécole a son motobin pì anlià fra 'd lor che ant
lë stat lìquid, mentre ant lë stat vapor (ò gas) le anliure a son, an pràtica, a zero. Ël cambiament ëd
coste anliure a ciama ò a furniss energìa. Se j'anliure as ës-ciasso d'energìa a ven arlassà, mentre che
se j'anliure as arlamo, antlora a ciamo d'energìa, che 'l còrp a tira a assòrbe.

Na sostansa che i soma costumà a conòsse an tuti e tre jë stat a l'é l'aqua, e i podoma
consideré costa coma esempi (j'àutre a l'han ëd comportament dl'istéss tipo).

L'aqua a evapora a tute le temperature, an fonsion dl'umidità dl'aria e la pression. Ël calor
che a ciama për evaporé, mantnend soa temperatura costanta, a dipend mach da costa temperatura.
Se i ciamoma ce 'l calor an cal che a-i và a fé evaporé un grama d'aqua che a sia a la temperatura t
(an gré sentìgrad), sòn a càpita second la relassion (aprossimà, pì ò manch bon-a an tut l'interval da
0º a 100º e sperimental):

t695,05,606ce

I arciamoma 'ncora l'atension an sël fàit che an costa relassion la temperatura t a l'é an gré
sentìgrad e nen an gré Kelvin.

Ël beuj ëd l'aqua a l'é na particolar evaporassion che a càpita a la temperatura ëd 100 ºC. Ël
passagi a stat vapor a càpita an tuta la massa e nen mach an sla surfàssa, ma pì che tut la
temperatura a resta costanta fin-a a cand a co-esisto le doe fase. Un grama d'aqua che a sia a 100 ºC,
a ciama 'ncora 537 cal  për passé a la fase 'd vapor.

Sòn a val për tuti ij cambiament ëd fase, com a dimostra un fàcil esperiment, sempe con
l'aqua, che as peul fé. Se as pija na dàita massa 'd giassa a 0 ºC  e n'istessa massa d'aqua bujenta a
100 ºC e as buto ansema ant n'ambient adiabàtich (sensa scambi 'd calor con l'anfòra), as peul vëdde
che la massa ch'a arzulta an echilìbri dòp che la giassa a l'é fondùsse, a pija la temperatura a-peu-pré
ëd 10 ºC. Se is arferima a un grama 'd giassa e un grama d'aqua bujenta, sòn a fà pensé che l'aqua
bujenta a l'ha cedù 90 cal a la giassa, diminuend soa temperatura da 100 ºC a 10 ºC. Da soa part,
l'aqua (un grama) che a riva da la giassa a l'ha dovrà 10 cal  për passé da 0 ºC a 10 ºC. J'àutre 80 cal
a son stàite dovrà da la giassa për passé da la fase sòlida a cola lìquida. Për la precision, ël calor
ëstermà 'd fusion dla giassa a 0 ºC a arzulta esse ëd 79,67 [cal / gr].

Ògni cambiament ëd fase, për ògni sostansa, a l'ha un sò calor ëstërmà, calor che a l'é
l'istéss, ma con segn contrari, për ël cambiament invers.

I l'oma vist che, dàita na pression d'arferiment, a tute le temperature a peul esiste ansema la
fase vapor e la fase lìquida. Cand l'aqua a riva al pont ëd beuj për cola pression, tuta l'aqua as
trasforma an vapor, e durant sto cambiament la temperatura a resta costanta. Tute le calorìe che a
ven-o trasferìe a l'aqua a son dovrà për ël cambiament de stat. Sòn a val për tute le sostanse e për
tuti ij cambiament dë stat. Su sto pont i tornroma pì anans.
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