
 (Thermometry) زها گیطی اًساظُ

 اظ یکی زها ، صٌؼتی ّای هحیظ اکثط زض. است کطزُ فکط آى کٌتطل تِ اًساى کِ تاضس کویتی اٍلیي زها ضایس

 ی زستِ سِ تِ تَاى هی ضا زها گیطی اًساظُ. تاضین هی آى گیطی اًساظُ یا کٌتطل تِ هایل کِ است ّایی کویت

 زض الثتِ. کطز تقسین زها تطؼطؼی گیطی اًساظُ ٍ زها الکتطیکی گیطی اًساظُ ، زها هکاًیکی گیطی اًساظُ ، کلی

 کِ ، است ضسُ زازُ خا الکتطیکی گیطی اًساظُ ی هدوَػِ ظیط تطؼطؼی گیطی اًساظُ ّا تٌسی زستِ تؼضی

 .است ضسُ آٍضزُ تیطتطی تَضیح تا زستِ ّط ظیط زض. ًوَزین اًتراب ضا اٍل ًَع تٌسی زستِ
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 یک تِ زها ّا گیطی اًساظُ ایي زض. تاضس هی هکاًیکی ًَع اظ گیطی اًساظُ ، زها گیطی اًساظُ ًَع تطیي قسیوی

 تطهَهتطّا ًَع تطیي آضٌا اظ یکی ای خیَُ تطهَهتط. گطزز هی تثسیل( خاتدایی هؼوَال) هکاًیکی کویت

 استفازُ تطای هَاضز اظ تسیاضی زض.کٌس هی تثسیل لَلِ زض خیَُ ستَى خاتدایی تِ ضا زها گیط اًساظُ ایي. است

 هی تثسیل الکتطٍهکاًیکی گیطّای اًساظُ تِ ضا هکاًیکی گیطّای اًساظُ ، الکتطیکی ّای کویت هعایای اظ

 زض استفازُ هَضز اصل. گطزز هی هحسٍز C˚1000+ تا C˚50− اظ هکاًیکی ّای گیطی اًساظُ ی حَظُ. کٌٌس

 زض ّا سٌح زها هکاًیکی اًَاع. تاضس هی زها تغییط اثط زض اخسام حدن تغییط ، زها هکاًیکی ّای گیطی اًساظُ

 .اًس ضسُ آٍضزُ ظیط

 هاًَهتطی ّای گیطی اًساظُ زض. تاضٌس هی ًَع ایي اظ هسضج تطهَهتطّای: هاًَهتطی ّای گیطی اًساظُ  ·

 گیطی اًساظُ ی حَظُ پاییي ٍ تاال حس. ضَز هی استفازُ خیَُ یا اتط ، الکل هاًٌس هٌاسة هایغ یک اظ هؼوَال

 حدن چَى هایغ حدن افعایص ّویي الثتِ. ضَز هی هحسٍز استفازُ هَضز هایغ اًدواز ٍ خَش ی ًقغِ تِ ،

 تِ ضا فطاض ایي اگط ، هاضیَت تَیل قاًَى عثق ٍ ضَز هی لَلِ زض فطاض افعایص تاػث ، است ثاتت لَلِ

 زض حطکت تِ ضا تاضس ػقطتِ ٍ هسضج ی صفحِ زاضای کِ زستگاّی تَاًس هی ، کٌین هٌتقل( تلَظ) فاًَؼ

 حدن چَى. کٌین استفازُ ًیع گاظ اظ تَاًین هی هایغ خای تِ ًَع ایي زض. زّس ًطاى ضا حطاضت زضخِ ٍ آٍضزُ

 ٍ ضسُ هٌتقل تلَظ تِ فطاض ایي ٍ ضَز هی ایداز حطاضت زضخِ افعایص اثط زض لَلِ زض فطاض ، است ثاتت لَلِ

 . گطزز هی ػقطتِ حطکت تاػث

. است هحسٍز زها هاًَهتطی گیطّای اًساظُ گیطی اًساظُ ی حَظُ: فطاض عطیق اظ زها گیطّای اًساظُ        ·

 اظ گیط اًساظُ ایي. ًوَز تثسیل فطاض تغییطات تِ ضا زها تغییطات تَاى هی گیطی اًساظُ ی حَظُ افعایص تطای



 تطای ٍ است ضسُ تطکیل ، اًس ضسُ پط( ًیتطٍغى هؼوَال) کاهل گاظ یک تا کِ تطزى ی لَلِ ٍ هرعى یک

 اًساظُ زهای ػٌَاى تِ تَاًس هی تَضزى لَلِ خاتدایی. کٌس هی استفازُ آل ایسُ ّای گاظ قاًَى اظ گیطی اًساظُ

 هی زیگط ّای ضکل یا هاضپیچ صَضت تِ ضا تطزى ی لَلِ ، خاتدایی تطای ػول زض. گطزز هقیاؼ ضسُ گیطی

 . ساظًس

 کِ ّایی گیط اًساظُ. است اى زهای اظ تاتؼی هایغ یک تراض فطاض: تراض فطاض عطیق اظ زها گیطی اًساظُ        ·

 اظ الثتِ. تاضٌس هی تاال ی ًوًَِ زٍ تِ ًسثت ذَتی زّی پاسد سطػت زاضای ، کٌٌس هی استفازُ اصل ایي اظ

 هایغ یک اظ گاظ یا هایغ خای تِ کِ تفاٍت ایي تا است تاال ی ًوًَِ زٍ ّواى تِ ضثیِ تسیاض ساذتواى ًظط

 زض ػازی ضطایظ زض تلکِ ، ضَز ًوی پط هایغ اظ هرعى حدن توام ّوچٌیي ٍ ضَز هی استفازُ اتط هاًٌس فطاض

 کِ زاضت ًظط زض یس تا گیطّا اًساظُ ایي تطای هایغ اًتراب زض. زاضز ٍخَز تراض ّا لَلِ زض ٍ هرعى تاالی

 ػالٍُ تِ. تاضس تط کن ، کٌین گیطی اًساظُ ذَاّین هی کِ زهایی تطیي کن اظ تایس هی هایغ خَش ی ًقغِ

 ایي هؼایة اظ. ًطَز ّا لَلِ ٍ هرعى ذَضزگی هَخة تا تاضس اثط تی ضیویایی ًظط اظ تایس استفازُ هَضز هایغ

 .کطز اضاضُ استفازُ هَضز گاظ ًثَزى کاهل ٍ ، حطاضت زضخِ تا ّا لَلِ حدن تغییط تِ تَاى هی ٍسایل

 ایي اظ. ضَز هی ظیاز آى عَل ، ضَز زازُ حطاضت هفتَل یک اگط: حطاضت اثط تط فلعات اًثساط        ·

 Bi) فلعی زٍ هؼوَال کِ گیطّا اًساظُ ایي. گیطًس هی تْطُ حطاضت زضخِ گیطی اًساظُ تطای ذاصیت

Metal )ُیکسیگط تِ ، زاضًس هتفاٍتی اًثساط ضطیة کِ هرتلف فلع زٍ تاضیک ًَاض زٍ اظ ، ضًَس هی ًاهیس 

 هتصل هسضج زستگاُ ی ػقطتِ تِ ضا آظاز زیگط سط ٍ کٌین هی ثاتت هحلی تِ ضا آى عطف یک ٍ کطزُ هتصل

 زض هصکَض فلع زٍ عَلی اًثساط ضطیة تَزى ًاتطاتط ػلت تِ آظاز اًتْای ، حطاضت زضخِ اػوال تا. ًوایین هی

 ًطاى ضا حطاضت زضخِ هقساض ٍ گطزز هی هٌتقل ػقطتِ تِ کِ زّس هی اًدام پیچطی حطکت هحَض خْت

 Invar ًام تِ ًیکل آلیاغ یک. تاضٌس هی ًیکل - آّي آلیاغّای اظ هؼوَال استفازُ هَضز فلعّای. زاز ذَاّس

. گیطز هی قطاض استفازُ هَضز تط کن ضطیة تا فلع ػٌَاى تِ هؼوَال زاضز کوی حطاضتی اًثساط ضطیة کِ

 ٍ ضٍضي – ذاهَش ّای کٌتطل زض تیطتط زٍام ٍ هحکوی ، سازگی ، اضظاًی زلیل تِ گیطّا اًساظُ ایي کاضتطز

 .تاضس هی آالضم ٍ حفاظت
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 ایي گیط اًساظُ ایي ٍیػگی اظ. ضًَس هی ضٌاذتِ( Pyrometer) پیطٍهتط ًام تِ زها تطؼطؼی ّای گیط اًساظُ

 کِ هَاضزی تطای سیستن ایي اظ تَاى هی تٌاتطایي. ًیست گیطی اًساظُ ی پطٍسِ تا تواؼ تِ ًیاظ کِ است

 ٍ ضسى شٍب هَخة تواؼ گًَِ ّط کِ ای گًَِ تِ ، است تاال تسیاض آى زهای یا ٍ است هتحطک پطٍسِ

. ًوَز استفازُ است تاض ظیاى ٍ هرطب هَاز زاضای پطٍسِ کِ ٌّگاهی یا ٍ ضَز هی گیط اًساظُ ذطاتی

 ذصَصیات تِ کِ ضا زاؽ اتعاضّای تَسظ ضسُ ساعغ تطؼطغ هیعاى ، تاتص ضٍش تِ زها سٌدص اتعاضّای

 ٍ ضَز ًوی گیطی اًساظُ زقت تِ تطؼطغ هؼوَال. کٌٌس هی گیطی اًساظُ ، زاضز تستگی ًظط هَضز خسن تاتطی

 زها تِ تاتص هیعاى تثسیل زض هطکالتی ایداز سثة کِ کٌس تغییط ظهاى تا است هوکي آى هقساض ایي تط ػالٍُ

 ذغای ایداز سثة ٍ تطسس گیطی اًساظُ اتعاض تِ است هوکي ًیع ای ًاحیِ ذاضج تاتص ، ّوچٌیي. گطزز هی

 اًساظُ تطای ّا آى اظ تَاى هی کِ زاضًس ضا هعیت ایي ، تاتص ضٍش تِ زها سٌدص اتعاضّای. ضَز تثسیل

 تِ تطؼطؼی گیطّای اًساظُ قاتل زهای تاالی حس. تطز استفازُ زهاّا اظ ٍسیؼی ی هحسٍزُ زض زها گیطی

 اًساظُ زقت زاضای C2000˚ تا C 450˚زهایی ی هحسٍزُ زض ٍ ضسس هی گطاز ساًتی ی زضخِ 4000 حسٍز

 تطای ذاظ افعاض ًطم ٍ افعاض سرت تِ ًیاظ تاتص تَسظ زها سٌدص. تاضٌس هی% 5/0 اظ تیطتط ای گیطی

 . زاضز سیگٌال پطزاظش

 تِ اًطغی ایي. کٌٌس هی تطؼطغ اًطغی ذَز اظ اخسام کِ است ایي پیطٍهتطّا زض استفازُ هَضز فیعیکی اصل

( هیکطٍهتط 55/0 تا 35/0) هطیی اهَاج ی حَظُ اظ ّا آى هَج عَل کِ است الکتطٍهغٌاعیسی اهَاج صَضت

 اًطغی هطیی اهَاج ی حَظُ زض. است ضسُ گستطزُ( هیکطٍهتط 20 تا 55/0) سطخ ظیط اهَاج ی حَظُ تا

 هَج ضست ٍ عَل تا خسن زهای تیي ی ضاتغِ تیاى تطای.  ضَز هی ًوایاى ضًگ صَضت تِ ضسُ تطؼطغ

 ٍ هَج عَل ، زها تیي ی ضاتغِ. ضَز هی تؼطیف ضا( Black Body) سیاُ خسن ًام تِ هفَْهی ، ضسُ ساعغ

 یک اظ ضسُ ساعغ اًطغی گفت تَاى هی کلی حالت زض. ضَز هی تیاى پالًک ی ضاتغِ تَسظ تطؼطغ ضست

 تٌظین ٍ کالیثطُ ذَتی تِ اگط ًَضی پیطٍهتطّای. است حطاضت زضخِ چْاضم تَاى تا هتٌاسة سیاُ خسن

 یا ٍ غثاض ٍ گطز کِ کطز زقت تایس ًَضی پیطٍهتطّای اظ استفازُ ٌّگام. زاز ذَاٌّس ذَتی ًتایح ، ضًَس

 ًَػی هَخة تراض ٍ غثاض ٍ گطز ٍخَز کِ چطا ، ًثاضس گیطی اًساظُ زٍضتیي ٍ گطم خسن تیي هَاًؼی

 ػسسی تَزى تویع ّوچٌیي. گطزز هی ّا هَج عَل تؼضی زض تطؼطؼات تضؼیف یا حصف ٍ فیلتطیٌگ

 .است تطذَضزاض ظیازی اّویت اظ پیطٍهتط


