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ین ود و اشهنگامی که دو جسم سرد و گرم را کنار هم قرار دهیم، گرما از جسم گرم تر به جسم سرد تر منتقل می 

رمایی عادل گعمل ادامه پیدا می کند تا هر دو جسم به یک اندازه گرم باشند. در این حالت می گوییم دو جسم در ت

ه بوقتی بیماری سردی جسم را مشخص می کند.   هستند یا هم دما هستند. دما کمیتی است که میزان گرمی و

مای خچال دیپزشک مراجعه می کند، پزشک دمای بدن بیمار را اندازه می گیرد. و یا برای نگهداری مواد غذایی در 

 یخچال مهم است. حال چگونه دما را اندازه می گیریم؟

 

 کمیت دماسنجی

ی جسم و سرد یم و برای این کار از هر مشخصه ای که با گرمیبرای اندازه گیری دما نیاز به یک مقیاس دمایی دار 

یر ا، تغیهبه این ویژگی کمیت دماسنجی گفته می شود. اساس کار دما سنج  تغییر می کند، می توان استفاده کرد.

نها، ج های جیوه ای و الکلی است که کمیت دماسنجی آ، دماسنکمیت دماسنجی است. ساده ترین نوع دماسنج ها

 اع مایع درون لوله دماسنج است.ارتف
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 مقیاس های دما

 (1atm)در این مقیاس دمای مخلوط آب و یخ خالص در حال تعادل در فشار متعارف جو  سلسیوس )سانتی گراد( :

د درجه سلسیوس قرار می دهن 100را صفر درجه سلسیوس و دمای بخار آب جوش خالص در فشار جو متعارف را 

ی یا سانت (C°)قسمت مساوی تقسیم می کنند و هر قسمت را یک درجه سلسیوس  100را به  100و بین صفر تا 

 نمایش می دهند. 𝜽گراد می نامند. دمای سلسیوس را معموال با 

 

ر مطلق هم نمایش داده می شود. صفر کلوین که به آن صف T کلوین است و معموال با حرف SI یکای دما در  :کلوین 

کی است. بنابر این است. فاصله درجه بندی کلوین با فاصله درجه بندی سلسیوس ی  C°273.15-می گویند، برابر با 

 برای تبدیل دما از سلسیوس به کلوین از رابطه زیر استفاده می کنیم:

𝑇 = 𝜃 + 273.15 

 وط آب ومای مخلدر این مقیاس، نقطه ثابت پایینی و نقطه ثابت باالیی به گونه ای انتخاب شده است که د فارنهایت :

هایت دمای فارندرجه فارنهایت نشان داده می شود. 212درجه فارنهایت و دمای جوش آب  32یخ در حالت تعادل 

 به صورت زیر است:  (𝜽)نشان داده می شود. رابطه بین دمای فارنهایت و سلسیوس  (F)با 

𝐹 =
9

5
𝜃 + 32 
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 مشاهده و مقایسه کنید.مقیاس های سلسیوس و کلوین و فارنهایت را می توانید در شکل زیر 

 

 

 مقیاس های مختلف از تبدیل دما به مثال هایی

 :1مثال 

 است. این دما را بر حسب کلوین و فارنهایت بنویسید. C°37الف(دمای بدن یک انسان سالم تقریبا 

قطب  ردو سردترین نقطه  C°70ب( گرم ترین نقطه روی زمین، ناحیه ای در کویر لوت است که دمای آن تا حدود 

 ه دست آورید.بگزارش شده است. این دماها را بر حسب کلوین و فارنهایت C°89- جنوب است که دمای آن تا 

 پاسخ:

ی ر به جاسلسیوس و کلوین استفاده می کنیم. برای راحتی کا از روابط دماسنجی بین سلسیوس و فارنهایت والف: 

  استفاده می کنیم. 273از عدد  273.15استفاده از عدد 

𝐹 =
9

5
𝜃 + 32 

𝑇 = 𝜃 + 273 
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𝜃 = 37℃ → 𝑇 = 37 + 273 = 310°𝐾 

𝜃 = 37℃ → 𝐹 =
9

5
𝜃 + 32 → 𝐹 =

9

5
× 37 + 32 = 98.6℉ 

 ب:

         کویر لوت: 

𝜃 = 70℃ → 𝑇 = 70 + 273 = 343°𝐾 

𝜃 = 70℃ → 𝐹 =
9

5
𝜃 + 32 → 𝐹 =

9

5
× 70 + 32 = 158℉ 

 قطب جنوب: 

𝜃 = −89℃ → 𝑇 = −89 + 273 = 184°𝐾 

𝜃 = −89℃ → 𝐹 =
9

5
𝜃 + 32 → 𝐹 =

9

5
× (−89) + 32 = −128.2℉ 

 :  2مثال 

 رابطه تغییر دما بر حسب سلسیوس و کلوین را بیابید. الف(

 ب( رابطه بین تغییر دما بر حسب سلسیوس و فارنهایت را بیابید.

 پاسخ : 

 الف(                                 

∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1 = (𝜃2 + 273) − (𝜃1 + 273) = 𝜃2 − 𝜃1 = ∆𝜃 

∆𝑇 = ∆𝜃 

 ب(                               

∆𝐹 = 𝐹2 − 𝐹1 = (
9

5
𝜃2 + 32) − (

9

5
𝜃1 + 32) =

9

5
(𝜃2 − 𝜃1) =

9

5
∆𝜃 

∆𝐹 =
9

5
∆𝜃 
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 دماسنج های معیار

 ند.ایرفته دانشمندان سه نوع دماسنج را به عنوان دماسنج های معیار برای اندازه گیری گستره دماهای مختلف پذ

 (دماسنج گازی1

 (دماسنج مقاومت پالتینی2

 ( تَف سنج3

 دماسنج ترموکوپل

 یار کنارهای معیار دارای دقت کمتری است. به همین دلیل از دماسنج های معه با دماسنج مقایساین دماسنج در 

 رد دارد، به بررسی آن می پردازیم.گذاشته شده است ولی چون هنوز بسیار کارب

این  د، بینوقتی دو فلز غیر همجنس در دو نقطه به هم وصل شوند و این نقاط اتصال در دو دمای مختلف قرار گیرن

می  لکتریکپتانسیل به وجود می آید که سبب شارش جریان الکتریکی می شود. این پدیده را ترموا دو نقطه اختالف

 گویند. 

 

دو سیم فلزی )مسی و کنستانتان( به هم وصل شده و به یک ولت سنج متصل هستند. یک اتصال را در  باالدر شکل 

مخلوط آب و یخ می گذاریم و اتصال دیگر را در یک ظرف آب گرم قرار داده و اختالف پتانسیل را با ولت سنج 

می یابد . می توان به کمک تغییر  بررسی می کنیم. با افزایش دمای آب گرم مشاهده می شود که ولتاژ نیز افزایش

اختالف پتانسیل، اختالف دما بین مخلوط آب و یخ و ظرف آب گرم را به دست آورد. بنابر این در ترموکوپل کمیت 

 دماسنجی ولتاژ می باشد.
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 مزایای دماسنج ترموکوپل

ز ار یکی دتگی دارد مثال (گستره دماسنجی این دماسنج ها زیاد می باشند. البته این گستره به جنس سیم ها بس1

 است.  C°1372تا  C°270-انواع ترموکوپل ها گستره دما از 

رمایی گ( به دلیل جرم کوچک محل اتصال، خیلی سریع با دستگاهی که دمای آن اندازه گیری می شود به تعادل 2

 می رسد.

ده نیز شداردهناین دماسنج به عنوان ه( چون به کمک تغییرات ولتاژ می توان دما را اندازه گیری کرد، میتوان از 3

 ی شود.متفاده استفاده کرد. بنابر این از این دماسنج ها در مدارهای الکترونیکی بسیاری از وسایل صنعتی و... اس

 کمینه –دماسنج بیشینه 

یشینه بنج ماسنوع ویژه ای از دماسنج های مایعی که بیشینه و کمینه دما را در یک مدت زمان معین نشان می دهد، د

 د.وشاستفاده می  کمینه نام دارد. از این دماسنج ها معموال در مراکز پرورش گل و گیاه، باغداری، هواشناسی و ... –

 

 جیوه دماسنج، چپ سمت لوله و وسطی مخزن در موجود روغن یا الکل انبساط دلیل به رود، باال دما که هنگامی

 سطح اگر. برد می باال خود با را راست سمت لوله فوالدی شاخص و شود می رانده باال به راست سمت لوله در

 حرکت آن همراه است، متصل ریزی فنرهای آن به که فوالدی شاخص بیاید، پایین راست سمت لوله در جیوه

 .ایستد می بیشینه دمای مقابل در خود قبلی محل همان در و کند نمی
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 دیگر فوالدی شاخص و رود می باالدر سمت چپ لوله   جیوه شود، می منقبض دما کاهش علت به الکل وقتی 

 الدیفو شاخص بیاید پایین چپ سمت لوله در جیوه سطح اگر .راند می باال لوله طرف این در را لوله چپ طرف

 در خود قبلی محل همان در و کند نمی حرکت آن با همراه است متصل ریزی فنرهای نیز آن به که چپ سمت

 .ایستد می کمینه دمای مقابل

 طراحی رد شو.  می برگردانده جیوه سطح به موردنظر زمان مدت پایان در شاخص دو این آهنربا، از استفاده با 

 .شود یم استفاده جایگزین عنوان به جدیدی ترکیبی مایع از جیوه بودن سمی علت به ها، دماسنج نوع این جدید

 هم معروف است. Sixدماسنج  به دماسنج این

 

 تمرین ها
 

 در چه دمایی دماسنج های سلسیوس و فارنهایت عدد یکسانی را نشان می دهند؟:  1تمرین 

 پاسخ: 

 از روابط دماسنجی بین سلسیوس و فارنهایت استفاده می کنیم: 

𝐹 =
9

5
𝜃 + 32 

𝐹 = 𝜃 → 𝜃 =
9

5
𝜃 + 32 →

4

5
𝜃 = −32 → 𝜃 = −40°𝐶 

 ده است؟تغییر کند، در درجه بندی فارنهایت دما چه مقدار تغییر کر C°1 اگر دمای هوا به اندازه : 2تمرین 

 پاسخ: 

  استفاده می کنیم. 2از رابطه بدست آمده در مثال 

∆𝜃 = 1°𝐶 → ∆𝐹 =
9

5
∆𝜃 → ∆𝐹 =

9

5
°𝐹 
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 C°6 درصد کاهش یابد، دما بر حسب درجه سلسیوس  10اگر دمای جسمی بر حسب درجه فارنهایت :  3تمرین 

 تغییر می کند. دمای جسم در ابتدا چند درجه فارنهایت بوده است؟

 پاسخ:

 از روابط دماسنجی بین سلسیوس و فارنهایت استفاده می کنیم:

𝐹 =
9

5
𝜃 + 32 

∆F = 0.1 × F1 

 وردیم:دست آ در مثال باال، رابطه تغییر دما بر حسب فارنهایت و تغییر دما در مقیاس سلسیوس را به صورت زیر به

∆𝐹 =
9

5
× ∆𝜃 → 0.1 × F1 =

9

5
× 6℃ 

→ F1 =
54

5 × 0.1
= 108℉ 

 

 دماسنج ترموکوپل نسبت به دماسنج الکلی ....: 4تمرین 

 (تغییرات دما را سریع تر نشان می دهد.1

 ( محدوده دماهای کمتری را اندازه گیری می کند.2

 ( دقت کمتری دارد.3

 ( برای اندازه گیری دماهای پایین مناسب نیست.4

 پاسخ:

ل دو ت که به علت کوچک بودن اتصاای دارد و ویژگی که دارد این اس دمایی بسیار گستردهترموکوپل محدوده 

 فلز، تغییرات دما را سریع تر نشان می دهد.
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 : الف( چه دمایی بر حسب فارنهایت، دو برابر دمایی در مقیاس سلسیوس است؟5تمرین 

 است؟ب( چه دمایی بر حسب فارنهایت، نصف دمایی در مقیاس سلسیوس 

 پاسخ : 

 الف( 

𝐹 = 2𝜃 

9

5
𝜃 + 32 = 2𝜃 

1

5
𝜃 = 32 →  𝜃 = 160℃ 

𝐹 = 320℉ 

 ب(

𝐹 =
1

2
𝜃 

9

5
𝜃 + 32 =

1

2
𝜃 

13

10
𝜃 = −32 →  𝜃 = −24.6℃ 

𝐹 = −12.3℉ 
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