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تلفن 22454911-9 :
کد پستی 2458864525 :

فکس22584482 :
صندوق پستی 9526-24254 :

 .1ترمو متر چيست ؟
ترمو متر وسيله است که دما يا گراديان دما را اندازه مي گيرد .کلمه ترمو متر از دو کلمه کوچکتر ساخته شده
است  Thermo.کلمه اي يوناني به معناي گرما و meterنيزکلمه اي يوناني و به معناي اندازه گيري مي باشد.

 .2روابط بين واحد هاي دمايي زير را بيان نمائيد ؟
 فارنهايت به سلسيوس
 سلسيوس به کلوين
 سلسيوس به فارنهايت
 کلوين به رانکين

 F  32
1.8

C 

K=° C+ 273.15
°F = 32 +1.8° C
°Rankin = 1.8 K
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 .3ترمو متر ماکزيمم چيست و به چه منظور استفاده ميشود؟
يک نوع خاص از ترمومترهاي جيوه اي  ،ترمومتر ماکزيمم است  .اغلب نياز است عالوه بر دماي معمولي هوا،
حداکثر دمايي که در طول يک دوره معين مثالً يک شبانه روز اتفاق افتاده است نيز اندازه گيري و تثبيت شود.
براي اين منظور  ،از دماسنج ماکزيمم استفاده مي شود .

 .4در صورت شکستن ترمومتر جيوه اي چه اقداماتي را بايد انجام داد و چه کارهايي نبايد
کرد؟(چه موارد ايمني را بايد رعايت کرد ؟ )
 افراد غير ضروري را از محيط خارج نموده و هوا را تهويه نمائيد . لباس محافظ مناسب بپوشيد. روي قطرات جيوه راه نرويد. به جيوه با دست خالي دست نزنيد  .از دستکش التکس استفاده نمائيد. قطرات از هم جدا شده جيوه را جمع نمائيد  .براي اين کار از وسيله مناسب مثل پي پت مکنده يا قاشقاستفاده نمائيد.
 از برس يا جارو براي تميز نمودن قطرات جيوه استفاده نکنيد زيرا اينکار سبب مي شود که قطرات جيوه ازهم جدا شده و ريزتر شوند .
 براي تمييز نمودن قطرات از جارو برقي استفاده نکنيد زيرا اين کار سبب افزايش بخار جيوه در هوا مي شودکه خطرناک است .
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 لباس آلوده به جيوه را در ماشين لباسشوئي نشوئيد .ممکن است آلودگي درون ماشين لباسشوئي پخش شدهو آب آن را آلوده کند.
 اطراف لباس ها و کفش هاي آلوده راه نرويد. جيوه يک زباله خطرناک است .آن را درون سطل زباله هاي معمولي و در دسترس عموم نريزيد. پس از جمع نمودن قطرات جيوه  ،بايد آن را درون يک ظرف با آب بندي مناسب قرار دهيد و ظرف درمحل مخصوص دفع زباله ها بياندازيد .

 .5ترمومترهاي ميله اي الکلي يا جيوه اي چه فرق عمده اي دارند ؟
کا رکرد ترمومتر الکلي  ،شبيه جيوه اي است با اين تفاوت که در داخل آن به جاي جيوه  ،الکل قرار دارد .در
ترمومتر الکلي فضاي باالي ستو نِ مايع  ،مخلوطي است از نيتروژن و بخار مايع ،اما فضاي باالي ترمومتر جيوه
مي تواند خالء بوده يا اينکه توسط نيتروزن پر شود  .از ترمومترهاي جيوه اي براي سنجش دماهاي باال ( تا )753
و دماهاي نه خيلي پايين ( )-78/8استفاده مي کنند در حاليکه ترمومترهاي الکلي براي دماهاي خيلي پايين مورد
استفاده قرار مي گيرند و براي سنجش دماهاي باال نمي توان از آن ها استفاده نمود.
در کاتالوگ آال کد ترمومتر های الکلی قرمز رنگ با پسوند  Rو کد ترمومتر های الکلی آبی رنگ با پسوند  Bنمايش داده شده
اند ( .برای مثال مدل 512A110 IMTJ-Rقرمز رنگ و مدل  518-100 IMTJ-Bآبی رنگ
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 .6درصورت استنشاق مايع قرمز يا آبي داخل ترمومتر چه کنيم ؟
در دماي محيط تاثيرات مضر چنداني بر روي سالمتي نمي گذارد ،اما در دماي باال ،بخار حاصل از آن ممکن
است غشاي مخاطي را تحريک کند .در اين شرايط ،از استنشاق بخار جلوگيري کرده و سعي نمائيد تا هواي
موجود در آن محدوده را تخليه نمائيد.

 .7چرا ترمومترها را با پوشش تفلون و يا PVCپوشش داده اند؟
اين پوشش سبب مي شود که ترمومتر تنش بيشتري را تحمل نموده و در صورت شکسته شدن ترمومتر  ،شيشه
و مايع پر کننده داخلي ،درون حفاظ نگه داشته خواهند شد.

 .8چرا ترمومتر ها را دو جداره مي سازند ؟
ترمومتر هاي دوجداره مزيت هاي گوناگوني دارند به طور مثال در صورت شکستنِ ترمومتر ،مايع درون آنها در
محيط پراکنده نمي شود و اين موضوع هنگامي که ترمومتر جيوه اي باشد اهميت دو چندان پيدا مي کند.
همچنين خواندن اعداد بر روي ترمومتر دو جداره آسان مي باشد .

 .9فرق درجه بندي داخلي و خارجي در چيست؟
ترمومتر ها با درجه بندي داخلي قابليت کاليبره شدن ندارند.
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 .11چرا درجه بندي ترمومترها را داخلي انجام مي دهند؟
هنگام استفاده از ترمومتر ها با درجه بندي خارجي در محيط هايي از قبيل محيط هاي اسيدي و قليايي ممکن
است درجه بندي ها پاک شده و يا به آساني قابل رويت نباشند  .يکي از داليلي که ترمومتر ها را از داخل درجه
بندي مي کنند براي رفع اين مشکل مي باشد .

( Biothemp Thermometer .11ترمومتر هاي زيست دما) چه ويژگي هايي دارند ؟
اين ترمومترها فاقد جيوه بوده و اگر شکسته شوند  ،خطري ندارند.آن ها با تفلون يا  PVCپوشش داده شده اند .
پوشش سبب مي شود که ترمومتر تنش بيشتري را تحمل نموده و مانع از جدا شدن قطعات شيشه مي گردد .مايع
درون اين ترمو متر ها در اثر تجزيه به آب و دي اکسيد کربن تبديل مي شود .

 .12فرق ترمومتر در پايه با ترمومتر در ساقه چيست ؟
در بعضي ابزار  ،ترمومتر در پايه و در بعضي ديگر ترمومتر در ساقه قرار مي گيرد و کارآيي هاي متفاوتي را به
ابزار مي بخشد  .براي مثال در هيدرومتري که ترمومتر آن در قسمت باال و ساقه قرار دارد  ،ترمومتر باال تر از
محلول مورد نظر قرار مي گيرد ومي توان براي محلول هاي غير شفاف از آن استفاده نمود در حاليکه در
هيدرومتر هايي که ترمومتر در پايه قرار دارد  ،ترمومتر درون محلول بوده و مي توان براي محول هاي شفاف از
اينگونه هيدرومتر ها استفاده نمود.
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)(Partial Immersion

را شرح دهيد.

يک ترمومتر با غوطه وري نسبي  ،تا نقطه مشخصي در محيط فرو برده
مي شود .اين ترمو متر ها به گونه اي طراحي و درجه بندي شده اند که
براي نشان دادن دماي واقعي  ،بايد مقدار مشخصي از ستون مايع  ،در
معرض دمايي که مي خواهيم اندازه گيري نمائيم  ،قرار بگيرد .

 .41غوطه وري کامل ) (Total Immersionرا شرح

دهيد.

يک ترمو متر با غوطه وري کامل ،بايد در همان سطحي که خوانده مي شود  ،درون محيط مورد سنجش قرار
گيرد .اين ترمو مترها به گونه اي طراحي و درجه بندي شده اند که براي نشان دادن دماي واقعي  ،بايد قسمت
مخزن و ستون مايع  ،در برابر دمايي که مي خواهيم اندازه گيري کنيم  ،قرار بگيرند  .در عمل  ،يک قسمت کوتاه
از ستون مايع (حدود  1/5سانتي متر ) مجاز است که خارج از محيط اندازه گيري باشد  .اگر ترمو متري با غوطه
وري کامل تاحد لزوم غوطه ور نشود  ،در ميزان دماي قرائت شده  ،خطا ايجاد مي شود  .مقدار خطا به دمايي که
شما داريد آن را مي سنجيد و مقداري از دما سنج که بايد غوطه ور باشد ولي خارج محيط قرار دارد  ،وابسته
است .
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 .15غوطه وري کلي ) (Complete Immersionرا شرح دهيد.
يک ترمومتر با غوطه وري کلي  ،به صورت کامل درون محيط مورد سنجش قرار مي گيرد  .اين ترمومترها به
ندرت مورد استفاده قرار مي گيرند  .بيشتر ترمو مترها با غوطه وري کامل  ،مي توانند به صورت غوطه وري
کلي نيز استفاده شوند  .مثل داخل فريزر ،يخچال يا انکو باتور.

 .16کم دقت ترين غوطه وري کدام است؟ و چرا؟
ترمومتر با غوطه وري نسبي کمترين دقت را در ميان ترمومترهاي مايع در شيشه دارند .زيرا دماي ساقه و مايع
درون لوله موئين در باالي خط غوطه وري  ،تفاوت قابل توجهي با دماي قسمت غوطه وري دارد.

 .17چگونه مي توان تفاوت بين غوطه وري ترمومترها را تشخيص داد؟
ترمومترهايي با غوطه وري نسبي :
خط غوطه وري يک راه ساده و آسان براي تشخيص است  .ترمومتر را بايد تا اين خط غوطه ور نمود تا دماي
صحيح را نشان بدهد .البته بايد توجه داشت که بعضي از ترمومترها خط غوطه وري ندارند.
ترمومترهايي با غوطه وري کامل :
اين ترمو مترها اغلب کمي ضخيم تر هستند  .بعضي از کارخانه ها در پشت ترمومتر  ،عبارت غوطه وري
کامل) (Total Immersionرا درج مي کنند.
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اگر چيزي براي مشخص شدن وجود نداشته باشد  ،شما بايد فرض کنيد که ترمو متر جهت غوطه وري کامل طراحي
شده است .

 .18چگونه مي توان از يک ترمومتر با غوطه وري کامل به صورت غوطه وري نسبي استفاده کرد؟
اگر از يک ترمومتر با غوطه وري کامل به صورت غوطه وري نسبي استفاده کنيم؛
براي تصحيح دماي خوانده شده بايد از فرمول زير استفاده کنيم .

)Correction =Kn(T-t

که در آن :
 : Kترکيب ضريب انبساط مايع و شيشه ترمومتر مي باشد .
 Kبراي ترمومتر جيوه اي : ° C

K= 0/00028

 Kبراي ترمومتر جيوه اي : ° F

K=0/00009

 Kبراي ترمومتر الکلي

: °C

K=0/002

 Kبراي ترمومتر الکلي

: °F

K=0/0008
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 : nفاصله درجه بندي بين جايي که ترمومتر غوطه ور شده تا دمايي که ترمومتر نشان مي دهد  .مثالً اگر ترمومتر با
غوطه وري کامل را تا اندازه  71درجه غوطه ور نمائيم و دماي  11درجه را نشان دهد  n =11-71=06 ،است.

 : Tدمايي که ترمومتر دارد نشان مي دهد.
 : tمتوسط دماي ستون مايع بيرون آمده  .اندازه گيري اين دما مشکل و اغلب نادرست است.
براي به دست آوردن اين عدد  ،از يک ترمومتر غوطه وري کامل ديگر استفاده کنيد  .مخزن اين ترمومتر را در وسط
فاصله بين سطح مايع و دمايي که ترمومتر اول نشان مي دهد  ،قرار دهيد ( نصف اندازه  aدر شکل زير ) .دمايي که
ترمومتر دوم نشان مي دهد  ،دماي متوسط ستون مايع بيرون آمده است.

 .19چگونه ميتوان از يک ترمو متر با غوطه وري نسبي به صورت غوطه وري کامل استفاده کرد؟
اگر از يک ترمومتر با غوطه وري نسبي در حالت غوطه وري کامل استفاده مي کنيد  ،براي
تصحيح دماي خوانده شده بايد از فرمول زير استفاده نمود :
) Correction = Kn (t s –t o
که در آن :
 : Kترکيب ضريب انبساط مايع و شيشه ترمومتر مي باشد .
 : nتفاوت دما بين خط غوطه وري تا جايي که ترمومتر نشان مي دهد.
 : t oدمايي که ترمومتر دارد نشان مي دهد
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 : t sدماي معين ستون مايع بيرون آمده بر اساس  ، ASTM E – 1اين دما براي ترمو مترهاي  ASTMبرابر با  55و
براي ترمومترهاي غير  57 ، ASTMاست

 .21ترمومتر هاي مادون قرمز چيست؟
ترمومتر هاي مادون قرمز  ،دما را با استفاده از اشعه ي مادون قرمز منتشر شده از اجسام اندازه گيري مي کنند  .درواقع
اين ترمو مترها  ،انرژي نامرئي مادون قرمز را که به طور طبيعي از هر جسم با دماي باالتر از صفر مطلق  ،منتشر
مي شود ،به دام مي اندازند  .ميزان انرژي منتشر شده  ،بيانگر دماي جسم است .

 .21از ترمومترهاي مادون قرمز در چه فعاليت هايي استفاده مي شود ؟
تعيين دماي جسم در حال حرکت
کنترل دماي هيتر يا اجاق  ،براي کاليبراسيون و اهداف کنترلي
تعيين دماي جسمي که توسط يک محيط الکترومغناطيسي احاطه شده است.
تعيين دماي جسمي که در محفظه خالء يا اتمسفر کنترل شده نگهداري مي شود.
شناسايي ابرها براي عملکرد تلسکوپ هاي متحرک
کنترل تجهيزات مکانيکي يا جعبه هاي قطع و وصل کننده مدارات الکتريکي يا منافذ نقاط خطرناک.
شناسايي نقاط خطرناک جهت توليد برد مدار الکتريکي
کنترل نقاط خطرناک در هنگام خاموش نمودن آتش
پايش مواد  ،در حال فرآيند گرم يا سرد شدن  ،جهت تحقيق و بهبود کنترل کيفيت توليد .
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شرکت پل ایده آل پارس
تهران خیابان استاد مطهری  ،بعد از خیابان مفتح  ،خیابان جهانتاب  ،خیابان نقدی  ،پالک  ،21طبقه اول
تلفن 22454911-9 :
کد پستی 2458864525 :

فکس22584482 :
صندوق پستی 9526-24254 :

زمانيکه جواب سريع مورد نياز است.

 .22نسبت  D:Sدر ترمومترهاي مادون قرمز چيست ؟ شرح دهيد.
نسبت فاصله به نقطه Distance-to- Spot ratio
اين نسبت را به صورت  D : Sنشان می دهند  : D .فاصله از جسم  : Sقطره دايره ای که دمای آن خوانده می شود . (Spot
)size

 D:S .23در ترمومترهاي مادون قرمز با دقت آن ترمو متر چه رابطه اي دارد؟
هر چه نسبت  Dبه  Sبزرگتر باشد  ،ترمومتر دماي دقيق تري را نشان مي دهد
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