:دماسنج گازي
جٌظ  ،عاختواى  ّ ،ابعاد دهاعٌج دس اداسات ّ هْعغات هختلف عشاعش دًيا کَ ايي دعتگاٍ سا بَ کاس هيبشًذ .تفاّت داسد
ّ بَ طبيعت گاص ّ گغتشٍ دهايي کَ دهاعٌج بشاي آى دس ًظش گشفتَ شذٍ اعت ،بغتگي داسد .ايي دهاعٌج شاهل حبابي اص
جٌظ شيشَ  ،چيٌي  ،کْاستض  ،پالتيي يا پالتيي ـ ايشيذين ( بغتَ بَ گغتشٍ دهايي کَ دهاعٌج دس آى بَ کاس هيسّد )  ،کَ بَ
ّعيلَ يک لْلَ هْئيي بَ فشاسعٌج جيٍْاي هتصل اعت ،هي باشذ .ايي دهاعٌج بشاعاط دّ قاًْى رکش شذٍ دس هْسد
:گاص کاهل کاس هيکٌذ .يعٌي
قىانين گازها
ًْاٌ ٔلت کّ اؿذاق َيٕتٍ صع کًثغيج صعتاعِ َٕع ٔ جاطتّ يياَضيليض ،يک َفغ اَگهيـي صيگغ تّ َاو عاتغت تٕيم  ،صع
آکـفٕعص ؿغگغو يِانؼّ صع تاب سٕام يکاَيکي ٔ تغاکى پظيغي ْٕا ٔ ؿايغ گاػْا تٕص .تٕيم کّ سثغ استغاع گهٕنّ
ؿغتي أتٕفٌٕ گغيکّ عا كُيضِ تٕصُ ،غح سٕيق عا تکًيم کغص ٔ ،صؿت تّ کاع آػيايلٓايي تغاي اَضاػِ گيغي دجى
ْٕ.ا صع فلاع کى ٔ ػياص كض
َتيجّ کاعْاي ٔي چيؼي اؿت کّ اکٌُٕ تّ لإٌَ تٕيم ياعيٕت يؼغٔف اؿت ٔ ،تياٌ ييکُض کّ دجى يمضاع يؼيُي اػ
ْغ گاػ صع صياي يؼيٍ تا فلاعي کّ تغ آٌ گاػ ٔاعص ييكٕص ،تِٕع يؼکٕؽ  ،يتُاؿة اؿت تا فلاعي کّ تغ آٌ گاػ
ٔ.اعص ييكٕص
دضٔص يک لغٌ تؼض  ،ژٔػف گيهٕؿاک فغاَـٕي  ،صع ًًٍ يِانؼّ اَثـاٍ گاػْا  ،لإٌَ يٓى صيگغي پيضا کغص کّ تياٌ
آٌ ايٍ اؿت :فلاع ْغ گاػ يذتٕي صع دجى يؼيٍ تّ اػاي ْغ يک صعجّ ؿاَتيگغاص افؼايق صيا  ،تّ اَضاػِ 1/273
دجى أنيّاف افؼايق ييياتضًْ .يٍ لإٌَ عا يک فغاَـٕي صيگغ تّ َاو ژاک كاعل  ،صٔ ؿال پيق اػ آٌ کلف کغصِ
تٕص ٔ .اػ ايٍ عٔ اغهة آٌ عا لإٌَ كاعل گيهٕؿاک ييَايُض .ايٍ صٔ لإٌَ يثُاي ؿاست صياؿُجٓاي گاػي لغاع
.گغفت

دماسنج مايعي
ايٍ َٕع صياؿُج يکي اػ عايج تغيٍ إَاع صياؿُجٓاي يٕعص اؿتفاصِ صع هُؼت ٔ غيغِ يي تاكض .ػًضتا ايٍ َٕع
صياؿُج عا تؼُٕاٌ صياؿُجٓاي جيِٕ اي يا انکهي يي كُاؿيى .ؿاستًاٌ ايٍ َٕع صياؿُجٓا اػ يک يشؼٌ يايغ ٔ
يک نٕنّ يٕييٍ تلکيم كضِ کّ يايغ صعٌٔ يشؼٌ صع اثغ اَثـاٍ اػ نٕنّ يٕييٍ تاال عفتّ ٔ صياي يتُاؿة عا َلاٌ
.ييضْض
صياؿُج جيِٕ اي عا يي تٕاٌ تغاي اَضاػگيغي صيا اػ  -37.8تا 315ؿاَتي گغاص اؿتفاصِ ًَٕص .ايا اگغفٌاي تاالي
.ؿِخ جيِٕ عا اػ گاػ اػت پغ ًَايُض  ،يي تٕاٌ تا صياي  538صعجّ اػ آٌ اؿتفاصِ ًَٕص
دماسنج انبساط سيال
ايٍ َٕع صياؿُج يکي اػ تاهغفّ تغيٍ  ،عايج تغيٍ ٔ تِثيك پظيغ تغيٍ ٔؿايم اَضاػگيغي صيا صع هُؼت يي
تاكض.اؿاؽ کاع ايٍ صياؿُج صع كکم يماتم َلاٌ صاصِ كضِ اؿتًْ.اَگَّٕ کّ يالدظّ يي كٕص تا افؼايق صيا
فلاع صعٌٔ دثاب کّ يي تٕاَض يذتٕي يايغ  ،گاػ يا تشاع تاكض  ،تاال عفتّ ٔ تٕؿَ فلاع ؿُج اَضاػِ گيغي يي كٕص.
ُٕل نٕنّ يٕييٍ يي تٕاَض تا  60يتغ تاكض ؛ ايا ايٍ يمضاع تغ صلت اَضاػِ گيغي صيا تاثيغ گظاع سٕاْض تٕص.تٓتغيٍ دانت
.ػياَي اؿت کّ اػ نٕنّ يٕييٍ کٕتاِ کّ تّ يک تغاَؾ صيٕؿغ فلاع انکتغيکي يتوم كضِ اؿتفاصِ گغصص

دماسنجهاي الکتريکي
ايٍ َٕع صياؿُجٓا اهٕال کاعتغصْاي فغأاَي صع هُؼت صاكتّ ٔ لاصعَض اػ صياْاي پاييٍ تا صياْاي
.تـياع تاال عا اَضاػِ گيغي ًَايُض.کّ ػًضتا توٕعت يمأيتي ٔ تغيٕکٕپم ْـتُض
:دماسنج با مقاومت الکتريکي -
صياؿُج يمأيتي تّ هٕعت يک ؿيى تهُض ٔ ظغيف اؿت ،يؼًٕال آٌ عا تّ صٔع يک لاب َاػک
ييپيچُض تا اػ فلاع َاكي اػ تغييغ ُٕل ؿيى کّ صع اثغ اَمثاى آٌ صع يٕلغ ؿغص كضٌ
پيق ييآيض ،جهٕگيغي کُض .صع كغايَ ٔيژِ ييتٕاٌ ؿيى عا تّ صٔع جـًي کّ يُظٕع اَضاػِ

گيغي صياي آٌ اؿت پيچيض يا صع صاسم آٌ لغاع صاص .صع گـتغِ صياي سيهي پاييٍ  ( ،صياؿُجٓاي
يمأيتي يؼًٕال اػ يمأيتٓاي کٕچک عاصيٕيي تاتغکية کغتٍ يا تهٕع ژعياَيٕو کّ َاسانوي آٌ
آعؿُيک اؿت ٔ جـى داهم صع صعٌٔ يک کپـٕل يـضٔص كضِ پغ اػ ْهيٕو لغاع صاعص ،تلکيم
ايٍ صياؿُج عا ييتٕاٌ تغ عٔي ؿِخ جـًي کّ يُظٕع اَضاػِ گيغي صياي آٌ اؿت .ييكَٕض
ؿٕاع کغص يا صع دفغْاي کّ تغاي ايٍ يُظٕع ايجاص كضِ اؿت ،لغاع صاص .صياؿُج يمأيتي پالتيٍ
.عا ييتٕاٌ تغاي کاعْاي سيهي صليك صع گـتغِ –  253تا  1200صعجّ ؿاَتيگغاص تّ کاع تغص
ترميستىر
تغييـتٕع يک ٔؿيهّ َيًّ عؿاَاؿت کّ تغسالف فهؼات  ،صاعاي ًغية صياي يمأيت يُفي اؿت  .تؼالِٔ يمأيت
آٌ توٕعت ًَايي تا صيا تغييغ يي کُض .تغييـتٕع يک ٔؿِهّ تـياع دـاؽ اؿت ٔ اَتظاع يي عٔص کّ تا صعجّ تُضي
يُاؿة  ،صاعاي ػًهکغص ثاتتي تا  0.01ؿاَتي گغاص تاكض.يکي اػ ٔيژگي ْاي جانة آٌ ايُـتکّ يي تٕاٌ اػ آٌ
.تؼُٕاٌ جثغاٌ کُُضِ صياي يضاع ْاي انکتغيکي اؿتفاصِ ًَٕص
دماسنج کريستال کىارتس
يک عٔف جضيض ٔ تـياع صليك اَضاػِ گيغي صيا تغ يثُاي دـاؿيت فغکاَؾ تلضيض کغيـتال کٕاعتؼ تّ تغييغ صيا
اؿتٕاع اؿت ٔ.لتي اػ ػأيّ تغف يُاؿة تغاي کغيـتال اؿتفاص كٕص ،يک تِاتك کايال سِي يياٌ فغکاَؾ ٔ صيا
تغلغاع ييگغصص .يضنٓاي تجاعي ايٍ ٔؿيهّ اػ كًاعَضِ ْاي انکتغَٔيکي ٔ صؿتگاِ لغائت على ًَا تغاي اَضاػِ گيغي
اصػا كضِ اؿت.گـتغِ صيايي کاع کغص ايٍ صؿتگاِ  Cفغکاَؾ اؿتفاصِ يي کُُض .تا ايٍ ٔؿيهّ تا دـاؿيت 0.001
.اػ يُفي  40صعجّ تا  230صعجّ ؿاَتي گغاص اصػا كضِ اؿت
دمانگاري کريستال مايع
کغيـتانٓاي يايغ سًيغي  ،کّ اػ اؿتغْاي کهـتغٔل ؿاستّ كضِ اَض پاؿز جانثي تّ صيا اػ سٕص َلاٌ يي صُْض .
صع يک گـتغِ تکغاع پظيغ صيا  ،کغيـتال يايغ ًّْ عَگٓاي ُيف عَگي عا اػ سٕص آكکاع يي ؿاػص.ايٍ پضيضِ تاػگلت
پظيغ ٔ تکغاع پظيغ اؿت  .تا تغييغ صاصٌ فغيٕل يٕعص َظغ يي تٕاٌ اػ کغيـتانٓاي يايغ اػ کًتغ اػ هفغ صعجّ تا چُض هض
.صعجّ ؿاَتي گغاص اؿتفاصِ ًَٕص

ترموکوپل -
تشهْکْپل ّعيلَ ديگشي اعت کَ بشاي اًذاصٍ گيشي دها هْسد اعتفادٍ قشاس هيگيشد .دس ايي ًْع دهاعٌج اص خاصيت اًبغاط
.گغتشٍ يک تشهْکْپل بغتگي بَ هْادي داسد کَ تشهْکْپل اص آى عاختَ شذٍ اعت  ّ.اًقباض اجغام جاهذ اعتفادٍ هيگشدد
اعت .هضيت تشهْکْپل دس ايي  C 1600گغتشٍ يک تشهْکْپل پالتٌيْم ـ ايشّديْم کَ  10دسصذ پالتيٌيْم داسد اص صفش تا
اعت کَ بخاطش جشم کْچک  ،خيلي عشيغ با عيغتوي کَ اًذاصٍ گيشي دهاي آى هْسد ًظش اعت ،بَ حال تعادل گشهايي دس
هيآيذ .لزا تغييشات دها بَ آعاًي بش آى اثش هيکٌذّ ،لي دقت دهاعٌج
.هقاّهتي پالتيي سا ًذاسد
) (Optical Pyrometerآذرسنج
ايي ًْع دهاعٌج کَ بَ آى دهاعٌج غيش تواعي ُن گفتَ هي شْد  ،بش پايَ سًگ ًْس اًتشاس يافتَ اص جغن بْدٍ کَ دس ًِايت
تغاؿاؽ ايٍ دميمت کّ تًايي اجـاو ؿياِ يک اَضاػِ صيايي عا َلاٌ .دهاي جغن هْسد ًظش سا اًذاصٍ گيشي هي کٌذ
سٕاُْض صاص َ ،تيجّ ييگيغيى کّ صايُّ کاعتغصي ايٍ َٕع صياؿُج صع صياْاي تاالي ؿغر تٕصِ ٔ تغاي آٍْ تمغيثا تاالي
.صعجّ ؿاَتي گغاص يي تاكض 500
:طرز کار
َٕع ايجاص كضِ تٕؿَ جـى اػ صعٌٔ يک ؿيـتى اپتيکال (تا تؼعگ ًَايي يؼيٍ) کّ صع صعٌٔ آٌ يک اليپ گضاستّ
اػ صعٌٔ چلًي تضعٌٔ ايٍ ؿيـتى َگاِ يي کٕچک فغاع صاصِ كضِ  ،گظعاَضِ يي كٕص ( .تضيٍ تغتية اگغ کـي
کُض َٕ ،عي تـياع تاعيکي عا يالدظّ سٕاْض کغص ).صع تغسٕعص ايٍ َٕع تا فيهًاٌ اليپ  ،جغياَي عا اػ فيهًاٌ ػثٕع سٕاْض
صاص کّ تؼييٍ کُُضِ ييؼاٌ صياي جـى اؿت .ايٍ جغياٌ تٕؿَ پتاَـيٕيتغي کّ تيٍ يُثغ تغظيّ (يک تاُغي) ٔ اليپ

Fاؿتفاصِ ييگغصص .صايُّ آو يتغ اػ  (ammeter ) 900لغاع صاصِ كضِ کُتغل ييگغصص .تغاي ًَايق صيا اػ يک آو يتغ
.تغاي صياي  1600صعجّ ؿاَتي گغاص يتغييغ اؿت 0Fتغاي صياي  500صعجّ ؿاَتي گغاص تا 300

انىاع دماسنج هاي مىرد استفاده در هىاشناسي
) Thermometerدماسنج معمىلي (استاندارد 1 -
ايٍ صياؿُج يك نٕنّ تـياع تاعيك كيلّ اي يـضٔص اؿت كّ صع اَتٓاي آٌ يذفظّ اي تؼثيّ ٔ اػ جيِٕ يا انكم پغ
كضِ اؿت .صع صاسم نٕنّ صياؿُج سالء كايم ٔجٕص صاعص .گغو ٔ ؿغص كضٌ يشؼٌ تاػث گغو ٔ ؿغصكضٌ يايغ صعٌٔ
يشؼٌ كضِ ٔ يتؼالة آٌ تاػث تاال ٔ پاييٍ عفتٍ يايغ صع صاسم يشؼٌ كيلّ اي يي كٕص ،تا يلاْضِ ؿِخ يايغ صع
صاسم نٕنّ صياؿُج ٔ لغائت ػضصي كّ عٔي تضَّ كيلّ َٕكتّ كضِ اؿت صياي ْٕا صع آٌ نذظّ يلشن يي
.كٕص
) (Max-Thermometerدماسنج حداكثر 2 -
اغهة َياػ اؿت ػالِٔ تغ صياي يؼًٕني ْٕا دضاكثغ صيايي كّ صع ُٕل يك صٔعِ يؼيٍ يثالً يك كثاَّ عٔػ اتفاق افتاصِ
اؿت َيؼ اَضاػِ گيغي ٔ تثثيت كٕص تّ ايٍ يُظٕع اػ صياؿُج دضاكثغ اؿتفاصِ يي كُُض .ايٍ َٕع صياؿُج تا يك تفأت
جؼيي تمغيثا يلاتّ صياؿُج ْاي يؼًٕني اؿت تّ ايٍ هٕعت كّ نٕنّ يٕييٍ آٌ صع يذهي كّ تّ يشؼٌ يُتٓي يي
كٕص تـياع تاعيك كضِ اؿتُْ .گايي كّ صيا ػياص يي كٕص جيِٕ صاسم يشؼٌ يُثـَ كضِ ٔ َيغٔي داهم يي
تٕاَض تاػث عاَضٌ جيِٕ اػ صاسم يجغاي تاعيك تاالي يشؼٌ تّ لـًت تاالي نٕنّ گغصص تّ ايٍ تغتية اعتفاع جيِٕ صع
صاسم يشؼٌ تاال يي عٔص ٔ تا كاْق صيا يايغ صاسم يشؼٌ يُمثي يي كٕص ٔني تاعيك تٕصٌ نٕنّ اػ تغگلت يايغ تّ
صاسم يشؼٌ جهٕگيغي يي كُض ٔ ؿِخ يايغ صع صاسم نٕنّ صع يذهي كّ تاالتغيٍ صياي لثهي اتفاق افتاصِ اؿت تالي
.يي ياَض تُاتغايٍ ؿِخ فٕلاَي جيِٕ َلاٌ صُْضِ دضاكثغ صياي اتفاق افتاصِ اؿت
) (Minimum Thermometerدماسنج حداقل 3 -
صياؿُج ْاي دضالم تغاي تثثيت پاييٍ تغيٍ صياي اتفاق افتاصِ صع يك صٔعِ يؼيٍ تّ كاع يي عٔص صياؿُج ْاي دضالم
يلاتّ صياؿُج ْاي يؼًٕني اؿت تا ايٍ تفأت كّ يايغ صاسم يشؼٌ ايٍ َٕع صياؿُج تّ جاي جيِٕ اػ يايؼات عليك
تغ ياَُض انكم اؿتفاصِ يي كٕص .تّ ػالِٔ صع صاسم نٕنّ يٕييٍ يك ؿٕػٌ كيلّ اي كّ صٔ ؿغ آٌ گغص يي تاكض عْا
گغصيضِ كّ تّ ػُٕاٌ كاسن اػ آٌ اؿتفاصِ يي كٕصٔ ،لتي صياي ْٕا كاْق يي ياتض تا اَمثاى يايغ ؿِخ تاالي
انكم صع صاسم نٕنّ يٕييٍ تا اػًال َيغٔي كلق ؿِذي كاسن ؿٕػَي عا َيؼ تّ ُغف پاييٍ يشؼٌ دغكت يي
صْض تا افؼايق صيا يجضصاً انكم صع صاسم نٕنّ يٕييٍ اػ اُغاف ؿٕػٌ ػثٕع كغصِ ٔ تّ ُغف تاال هؼٕص يي كُض ايا ؿٕػٌ
صع پاييٍ تغيٍ يذهي كّ لثال صع اثغ كلق ؿِذي پاييٍ آيضِ تٕص تالي يي ياَض .تُاتغايٍ لـًت تااليي كاسن
كيلّ اي پاييٍ تغيٍ صيايي عا كّ اتفاق افتاصِ اؿت َلاٌ يي صْض صع داني كّ اَتٓاي ؿِخ انكم صع تاالي نٕنّ
.صياي نذظّ اي ْٕا عا َلاٌ يي صْض
) (Min-Max Thermometerدماسنج حداقل  -حداكثر 4 -
ككم ؿاستّ  Uايٍ صياؿُج تغكيثي اػ صٔ صياؿُج دضالم ٔ دضاكثغ يي تاكض ،ايٍ صياؿُج اػ يك نٕنّ كيلّ اي
ككم تا جيِٕ پغ كضِ اؿت .ػالِٔ تغ جيِٕ  Uكضِ اؿت كّ صٔ اَتٓاي آٌ يـضٔص يي تاكض .لـًت پاييُي نٕنّ
لـًت تااليي نٕنّ لـًت چپ تّ ُٕع كايم اػ انكم پغ كضِ اؿت ايا َوف دجى نٕنّ ؿًت عاؿت كّ اَتٓاي آٌ
تّ هٕعت يك يشؼٌ گلاص كضِ يي تاكض اػ انكم پغ كضِ اؿت ٔ َوف صيگغ آٌ اػ يك َٕع گاػ پغ كضِ اؿت .صع
تاالتغيٍ ؿِخ جيِٕ ٔ صع صاسم انكم صع ْغ صٔ ؿتٌٕ كاسن ْاي كيلّ اي عَگي كّ يك ؿٕػٌ صع ٔؿَ آٌ تؼثيّ
كضِ اؿت ٔجٕص صاعص صع اثغ گغو ٔ ؿغص كضٌ ٔ يتؼالة آٌ اَثـاٍ ٔ اَمثاى ؿِخ جيِٕ تاال ٔ پاييٍ يي عٔص.
تاالتغيٍ دضي كّ جيِٕ صع كاسّ ؿًت چپ تاال عفتّ اؿت صياي دضالم ٔ تاالتغيٍ دضي كّ جيِٕ صع كاسّ ؿًت
.عاؿت تاال عفتّ صياي دضاكثغ عا َلاٌ يي صْض
) (Thermographدمانگار 5 -
صياَگاع يك ٔؿيهّ كايالً يكاَيكي اؿت ٔ تا اؿتفاصِ اػ يك ػُوغ فهؼي كّ اَذُاي آٌ تا صيا تغييغ يي كُض ؿاستّ
كضِ اؿت يك ُغف ػُوغ فهؼي دـاؽ تّ تغييغات صيا كّ صاعاي اَذُا يي تاكض تّ تاػٔي اْغو ُٕيم ٔ يتذغكي

تـتّ كضِ اؿت كّ ايٍ تاػٔ يًكٍ اؿت يـتميًاً صيا عا اػ عٔي يك يمياؽ ؿاصِ صعجّ تُضي كضِ َلاٌ صْض ٔ يا
ايُكّ اَتٓاي تاػٔ تّ يك لهى ثثات يتوم گغصص .تا تغييغ صياي ْٕا اَذُاي فهؼ تغييغ يي كُض ٔ ايٍ ايغ تا تٕجّ تّ َذِٕ
تغييغات صيا تاػث اَذغاف لهى صع اَتٓاي تاػٔي يكاَيكي تّ ُغف تاال ٔ پاييٍ صع عٔي كاغظ گغاف يي گغصص ٔ صياْا
.ثثت يي كَٕض
:يُاتغ
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