
 ترموكوپل دماسنج

 جشيبى يل تَليذ ؿَد، هي گشفتِ مول آى اص ّب دهبػٌج ػبختوبى دس مِ النتشيني ٍيظگيْبي اص يني

 ًقطِ دٍ دس مِ ثگيشيذ ًظش دس سا فلضي هختلف ػين دٍ اػت جٌغ ّن غيش فلض دٍ اتلبل ثَػيلِ النتشيني

 جشيبى يل ثبؿذ داؿتِ ٍجَد اتلبلْب دس دهبيي اختالف گبُ ّش ثبؿٌذ، دادُ تـنيل سا اي حلقِ ٍ ؿذُ هتلل

 دس مِ( آهپشػٌج) ػٌج جشيبى يل ثب تَاى هي سا جشيبى ايي هقذاس. آيذ هي ثَجَد حلقِ دس النتشيني ضؼيف

 .اػت هتٌبػت اتلبلْب ثيي دهبي اختالف ثب مِ مشد گيشي اًذاصُ داسد قشاس حلقِ

 

 تشهَمَپل دهبػٌج ثشتشي

 .مشد اػتفبدُ آى اص تَاى هي ًيض  1500  حذٍد تب ثبال دهبّبي گيشي اًذاصُ ثشاي(  1

 .سٍد هي مبس ثِ ًيض ػبًتيگشاد دسجِ 001/0 حذٍد مَچل ثؼيبس دهبّبي اختالف گيشي اًذاصُ ثشاي(     2

 دقت هؼبلِ مِ دّذ پبػخ دهب تغييش ثِ ػشػت ثِ اتلبل مِ ؿَد هي ثبػث ّب اتلبل ثَدى مَچل(     3

 .ثشد هي ثبال سا گيشي اًذاصُ

 تغييشات دٌّذُ ّـذاس دػتگبّْبي دس تَاًذ هي اػت، النتشيني جشيبى دهبػٌج ايي خشٍجي چَى(   4

 .سٍد مبس ثِ دهب تغييشات پيَػتِ ثجت ٍػبيل يب ٍ دهب ًبگْبًي

 

 هطلق دهبي ٍ گبصي دهبػٌج

 جٌغ ثِ ثؼتگي اكَالً ٍ ّؼتٌذ تشي پيچيذُ قَاًيي تبثغ جبهذات ٍ هبيؼبت حشاستي اًجؼبط ٍ پزيشي تشامن

 مِ اػت ػبدُ چٌبى فشهبػت، حنن آًْب ثش گبصّب ؿيويبيي  خَاف اص هؼتقل مِ قَاًيٌي. داسًذ ثؼتگي هبدُ

 هختلفي هبيؼبت. اػت مشدُ تش هؼقَل ؿذُ ػبختِ آى اص پغ مِ ديگشي ٍػيلِ ّش اص سا گبليلِ «دهبًوبي» 

 اي اًذاصُ تب( سًٍذ مبس ثِ دهبػٌجْب ػبختي دس تَاًٌذ هي مِ جبهذاتي ّوچٌيي)  غيشُ ٍ جيَُ النل، آة، چَى

 ًقطِ اص دهب افضايؾ ٌّگبم آًنِ جبي ثِ آة حتي يبثٌذ؛ هي اًجؼبط دهب اثشافضايؾ ثش هختلف ّبي ؿيَُ ثِ

 هختلف هبيغ دٍ ثب دهبػٌج دٍ اگش سٍ ايي اص مٌذ، هي پيذا اًقجبم ؿَد، هٌجؼط آى ثبالي چٌذدسجِ تب اًجوبد

 مٌٌذ ًـبى( آة جَؽ ًقطِ ٍ اًجوبد ًقطِ هثالً) هختلف دهبي دٍ دس سا هبيغ ػتَى هَاضغ آًْب ثش ٍ ثؼبصًذ

 دٍ ايي ،(ثخـي كذ هقيبع هَسد دس)  مٌٌذ تقؼين هؼبٍي قؼوتْبي ثِ سا هَضغ دٍ ايي هيبى فبكلِ ٍ

 گبصّب ّوِ چَى ديگش طشف اص. داد خَاٌّذ ًـبى اًتْبيي ًقطِ دٍ هيبى سا هختلف هقبديش اي اًذاصُ تب دهبػٌج

 ثب. ّؼتٌذ تشي هٌبػت هَاد دهب گيشي اًذاصُ ثشاي يبثٌذ، هي اًجؼبط ًحَ يل ثِ دسػت ؿًَذ گشم مِ ٍقتي

 يب اػت هؼوَلي َّاي گبص آيب ايٌنِ مشدى هـخق ثِ ًيبصي گبليلِ دهبػٌج هبًٌذ گبصي، دهبػٌج اص اػتفبدُ



 فـبس گيشي اًذاصُ اػبع ثش ثيـتش گبصي دهبػٌج هذسى ًوًَِ. ثبؿذ ًوي ديگش گبص ّش يب ّليَم يب ئيذسٍطى

 دس سا جيَُ ٍ ؿَد هي هٌجؼط گبص يبثذ، هي افضايؾ دهب مِ تذسيج ثِ. ؿذُ گشم گبص حجن گيشي اًذاصُ تب اػت

 خَد اٍليِ حجن ثِ گبص تب ثشًذ هي ثبال چٌذاى سا ساػت ػوت لَلِ. ساًذ هي پبييي چپ ػوت اي ؿيـِ لَلِ

 دهب ػٌجؾ ٍػيلِ آًنِ اص پغ. گيشًذ هي اًذاصُ لَلِ دٍ دس جيَُ ػطح استفبع  اختالف سٍي اص سا دهب ٍ ثشػذ

 ّش تَاى هي اػتبًذاسد، دهبػٌج ّوچَى گبصي، دهبػٌج اص اػتفبدُ ثب ؿذ، تثجيت گبصي دهبػٌج هجٌبي ثش

 .مشد ثٌذي دسجِ سا دهبػٌجي

 

 گبصي دهبػٌج مبس اػبع

 تب سٍد هي ثبال ساػت ػوت هتحشك لَلِ دس جيَُ استفبع ثبؿذ ثبالتش چپ ػوت ظشف دسٍى هبيغ دهبي چِ ّش

 .ثوبًذ ثبقي دّذ، ًـبى ثبيذ مِ جبيي ّوبى دس ٍػطي لَلِ دس جيَُ ػطح آًنِ

 

 ػطح يل دس ّب لَلِ دس جيَُ ػتًَْبي مِ ٍقتي يؼٌي) مبس آغبص دس جَ فـبس ثب گبصي دهبػٌج اص اػتفبدُ ثب

 ّش اصاي ثِ گبص فـبس ؿذ، رمش ثبال دس چٌبًنِ مِ،  ؿَد هي حبكل ًتيجِ ايي ،(اًذ

 ًقطِ) سا هجذا گبُ ّش سٍ اصايي. يبثذ هي مبّؾ يب افضايؾ اؽ اٍليِ هقذاس   اًذاصُ ثِ مبّؾ يب افضايؾ   1 

 ًيض گبص حجن ٍ ؿذُ كفش گبص فـبس مِ سٍد هي اًتظبس مٌين، ػشد آى صيش تب سا گبص ٍ مٌين اختيبس(  آة اًجوبد

 .ؿَد فـشدُ كفش تب

 كفش ًقطِ ايي اص مِ دهبّبيي ٍ اػت هؼشٍف هطلق كفش ثِ دّذ هي سٍي حبلت ايي دس مِ دهبيي  ًقطِ

 هطلق دهبّبي ؿًَذ، هي ؿوشدُ

 كفش حجوؾ سيبضي لحبظ اص مِ اي ًقطِ ثِ ّشگض ؿذُ ػشد گبصّبي مِ اػت ثذيْي(. T) ؿًَذ هي خَاًذُ

 تَاًٌذ ًوي مِ آيٌذ دسهي هبيؼبتي حبلت ثِ هطلق، كفش ثِ سػيذى اص پيؾ اًذمي ٍ سػٌذ ًوي اػت

 .تشؿًَذ هتشامن

 ًقطِ صيش دهبي دس دّذ، هي ًـبى دهب ثب سا( هؼيي حجن دس هحتَي) گبص يل فـبس ثؼتگي مِ ًوَداسي

 .دّذ هي ًوبيؾ كفش سا گبص فـبس آة، اًجوبد

 ًْبيت ثي آى هَلنَلْبي حجن مِ ٍقتي گبص، حجن دهب آى دس مِ دهبيي يؼٌي) هطلق، كفش ايٌْب ّوِ ثب

 ًقؾ( ؿَد هي تجذيل سيبضي ًقطِ يل ثِ ًذاسد، ٍجَد هَلنَلْب هيبى اي جبرثِ ًيشٍّبي ديگش ٍ ؿذُ مَچل

 ًئَى، ّليَم، هبًٌذ «مويبة گبصّبي» هَسد دس ؿشط دٍ ّش. )مٌذ هي ايفب حشاستي فيضيل دس هْوي ثؼيبس

 (.اػت حقيقت ثِ ًضديل ثؼيبس غيشُ ٍ آسگَى


