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 انٗ انذسجت انكهفُٛت ٔانفٓشَٓبٚخٛت؟90oC انذسجبث انذشاسٚت دٕل .1   :(1 )يثال

𝐊 = 𝐨𝐂 + 𝟐𝟕𝟑 
 

K=90+273=363K 
 

oF =
9

5
oC − 32 

 

oF =
9

5
90 + 32=194 oF 

 ٔانفٓشَٓبٚخٛت؟انغهٛضٚت انذسجت انٗ 173K دٕل انذسجبث انذشاسٚت . 2                
𝐨𝐂 = 𝐊 − 𝟐𝟕𝟑 

 
oC = 173 − 273 = −100oC 

 

oF =
9

5
K − 273 + 32 

 
oF =

9

5
173 − 273 + 32 = −148 oF 

             االحٛت ببنؼاللت حؼطٗ ٔانفٓشَٓبٚخّٛ انغٛهٛضٚت انذسجت بٍٛ انؼاللت اٌ ػهًج ارا (2)يثال
𝐨𝐂 = 𝐚oF+ 𝐛. انثببخٍٛ لًٛت جذ a, b. 

 

  لًٛخٓب بًُٛب 0oC  حغبٔ٘ لًٛخًٓب االػخٛبدٚت انظشٔف حذج انًبء اَجًبد دسجت :انذم

 ػهٗ نُذصم اػالِ انًؼبدنت فٙ انمٛى ْزِ َؼٕض ،32oF حغبٔ٘ انفٓشَٓبٚخٛت
𝟎 = 𝟑𝟐𝐚 + 𝐛                   (1) 

 لًٛخٓب بًُٛب  100oC حغبٔ٘ لًٛخًٓب االػخٛبدٚت انظشٔف حذج انًبء غهٛبٌ دسجت ايب

 ػهٗ نُذصم اػالِ انًؼبدنت فٙ َؼٕض ٔ ،212oF حغبٔ٘ انفٓشَٓبٚخّٛ

𝟏𝟎𝟎 = 𝟐𝟏𝟐𝐚 + 𝐛                   (2) 

 (1) انًؼبدنت يٍ (2) انًؼبدنت ٔبطشح

−100 = −180𝑎 

𝑎 =
100

180
=
5

9
 

 َذصم (1) انًؼبدنت فٙ a لًٛت بخؼٕٚط

b = −
5

9
32  

 ػهٗ َذصم االصهٛت انًؼبدنت فٙ a ٔb لًٛت ٔبخؼٕٚط

𝐨𝐂 =
𝟓

𝟗
(𝐨𝐅 − 𝟑𝟐) 
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 Types of Thermometers :انًحاسٚش إَٔاع
 

 ػهٗ ٚخى انز٘ ٔانًبذأ .انذشاسة دسجبث نمٛبط حغخؼًم ادٔاث ْٙ :انًحاسٚش 

 دسجت بخغٛش نهًادة انفٛضٚائٛت انصفاث حغٛش ْٕ انًذبسٚش ػًم اعبعّ

 انذجى ر٘ انغبص ظغػ ٔحغٛش ٔانغبئهت انصهبت االجغبو حًذد يثم انحشاسة

 ػهٗ حغخُذ انخٙ انًذبسٚش يٍ يخخهفت إَاع ُْبنك .انخ ...انجغى ٔنٌٕ انثببج

 يُٓب يخخهفت فٛضٚبئٛت خٕاص
 

    Liquid Thermometers  :انغائهت انًحاسٚش .1
 

 يثم انحشاسة دسجت حغٛش يغ انغائم حجى حغٛش ػهٗ حؼخًذ انخٙ انًذبسٚش ْٙ

   .ٔانكذٕل انضئبك يذبسٚش
 

 Gas Thermometers :انغاصٚت انًحاسٚش .2
 

 أٔ انحجى ثبٕث ػُذ انغاص ظغط فٙ انخغٛش يبذأ ػهٗ حغخُذ يذبسٚش ْٙ

 ٔيثبل انحشاسة دسجت فٙ انخغٛش يغ انعغط ثبٕث ػُذ انغاص حجى فٙ انخغٛش

 جٕنٙ يذشاس ٔكزنك (ثببج ظغػ حذج )انٓٛذسٔجٍٛ غبص يذشاس رنك

 .(ثببج دجى حذج)

 

      Electric Resistance Thermometers: انكٓشبائٛتيحاسٚش انًمأيت . 3
  يبذأ انخغٛش فٙ انًمأيت انكٓشبائٛت يغ حغٛش دسجت انحشاسةحؼخًذ ْزِ انًذبسٚش ػهٗ 

 .يثم يذشاس يمبٔيت انبالحٍٛ
 

   Thermocouple Thermometers: انحشاس٘انًضدٔج يحاسٚش . 4
 انًضدٔج دائشة فٙ انًخٕنذة انكٓشبائٛت انذافؼت انمٕة حغٛش يبذأ ػهٗ انًذبسٚش ْزِ حؼخًذ

   .االحصبل َمطخٙ دشاسحٙ دسجخٙ بٍٛ انفشق ٚخغٛش ػُذيب انحشاس٘
 

 Thermometers Vapor Pressure: انبخاسظغط يحاسٚش . 5
 انًذبسٚش ْٔزِ انحشاسة دسجت حغٛش يغ انبخاس ظغط حغٛش يبذأ ػهٗ انًذبسٚش ْزِ حؼخًذ

   .انٓٛهٕٛو بخبس ظغػ يذشاس يثم انٕاغئت انذشاسة دسجبث لٛبط فٙ حغخؼًم
 

 Radiation Thermometers: االشعاع محارٌر. 6

 درجة لٌاس المراد الجسم من المنبعثة االشعاع حرارة كمٌة على المحارٌر هذه تعتمد

 درجة مثل جدا   المرتفعة الحرارة درجات لمٌاس المحرار هذا مثل وٌستعمل: حرارته

 فً لونه ٌبدأ عالٌة حرارة لدرجة جسم ٌسخن عندما المعلوم فمن .االفران حرارة

 لون فً التغٌر هذا .جدا   المرتفعة الحرارة درجات عند وٌتوهج ٌِبٌض ثم االحمرار

 فً تتحكم الحرارة درجة ان على ٌدل االبٌض الى االحمر الى المعتم اللون من الجسم

 .الضوئٌة الموجة طول
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 Calibration of Thermometers: تدرج المحارٌر

 نوع ألي (a) الثابت لٌمة تعٌٌن تعنً المحارٌر تدرج عملٌة إن

 ثابتة (لٌاسٌة) أساس نمطة اختٌار تتطلب العملٌة وهذه .منها

 لهذا للماء الثالثٌة النمطة اختٌار على االتفاق وتم ،الحرارة لدرجة

 .الغرض

 التً الحرارة درجة أنها على : للماء الثالثٌة النمطة وتعرف 

 فً معا   (غاز) والبخار (سائل) والماء (صلب) الجلٌد عندها ٌتواجد

 4.6) ٌعادل ثابت ضغط تحت .حراري توازن حالة وفً واحد آن

mm Hg). الحرارة درجة تكون أن على اتفك ولد (273.16 K) 

 .للماء الثالثٌة النمطة تمثل التً الحرارٌة الدرجة هً

 

 عند الحرارة لدرجة المحارٌر أنواع جمٌع لراءة إن مالحظة وٌجب

   .نفسها تكون أن ٌجب للماء الثالثٌة النمطة

 

 : انثابج انحجى رٔ انغاص٘ انًحشاس
  يؼذَٙ أٔ صجاجٙ  ٔػاء  يٍ  انثابج  انحجى رٔ  انغاص٘  انًحشاس  ٚخكٌٕ

 شؼشٚت أَبٕبت حكٌٕ أٌ ًٚكٍ – صجاجٛت بأَبٕبت ٚخصم .(انبصهت) بـ أحٛاَا ٚغًٗ

   .(صئبمٙ يمٛاط) انًإَيخش إنٗ –

 ًٚثم خاسجٙ ٔػاء فٙ انبصهت حٕظغ انٕٓاء، أٔ  انغاص ػهٗ  انبصهت  ححخٕ٘

 .انشكم اَظش حشاسحّ، دسجت لٛاط انًشاد انًحٛط أٔ انٕعط

 انًإَيخش جٓخٙ  فٙ انضئبك يغخٕٖ  بجؼم  ٔرنك انًحشاس ْزا اعخخذاو ٚخى

  انًغهط انعغط عٛكٌٕ انحانت  ْزِ ٔفٙ .انُمطخٍٛ بٍٛ  حأشٛشْا ٔٚخى  يخغأٚت

 .انجٕ٘ نهعغط يغأٚا انبصهت فٙ انًحصٕس انغاص ػهٗ

      انًحٛط كاٌ  فئرا .حشاسحّ دسجت لٛاط انًشاد انًحٛط فٙ انبصهت َغًش ثى 

 يؤدٚا   انضئبك بذفغ عٛمٕو انز٘ انبصهت، انًحصٕسفٙ انغاص حًذد إنٗ أدٖ عاخُا  

         كاٌ إرا ٔبانؼكظ انًإَيخش، يٍ انٛغشٖ انجٓت فٙ يغخٕاِ اَخفاض إنٗ

 فً الزئبك يغخٕٖ اسحفاع ٔانٗ انبصهت فٙ انغاص حمهص إنٗ أدٖ باسدا   انٕعط

   .المانومتر من الٌسرى الجهة
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  انجٓت سفغ أٔ بخفط ٔرنك) انضئبك يغخٕٖ ُٚخفط أٔ ٚشحفغ انحشاس٘ انخٕاصٌ حصٕل ٔبؼذ

  انًؤششة َمطت إنٗ انٛغشٖ  انجٓت  فٙ  انضئبك  يغخٕٖ ٚصم  أٌ  إنٗ (انًإَيخش يٍ انًُٛٗ

  انًُٛٗ  انجٓت  فٙ  انضئبك  يغخٕٖ  (اسحفاع)  لشاءة  حغجم  .انًحٛط فٙ انبصهت غًش لبم

  ٔنخكٍ انًإَيخش جٓخٙ فٙ انضئبك يغخٕٚاث بٍٛ انفشق  ُْا  باالسحفاع  ٔٚمصذ .انًإَيخش يٍ

(h). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

الجوي  الضغط  إلى  مساوٌا   الضغط المسلط على الغاز فً هذه الحالة سٌكون إن         

𝑔، كثافة الزئبك  𝜌تمثل  حٌث إن ، ℎ 𝑔𝜌ٌساوي والذي  ضغط عمود الزئبك  زائدا  
الحرارة باستخدام هذا لراءة درجة عدم دلة  أسباب تؤدي إلىهنان . األرضًالتعجٌل 

 :المحرار ومن أهمها

 

 خزان الزئبك

 ممٌاس

 مرن( انبوب)خرطوم 

 حرارتهماء أو الوسط المراد لٌاس درجة 

  

 غاز

 

 .بداخلها المحصور الغاز حجم فً تغٌر ٌسبب الذي  البصلة  تملص أو تمدد (1

 . البصلة أو الغاز حجم من التغٌر هذا إهمال ٌتم ما غالبا   إذ

 

  البصلة  فً  المحصور  الغاز  حرارة  درجتً  بٌن  الحاصل  االختالف (2 

 .المانومتر إلى الموصلة األنبوبة فً المحصور والغاز

 

 :اٜحٛت انًؼبدنت حغخخذو انًذشاس ْزا ببعخخذاو انذشاسة دسجت لًٛت إٚجبد ٔألجم 

𝐓 𝐏 = 𝟐𝟕𝟑. 𝟏𝟔
𝐏

𝐏𝐨
 

 

 ػًهٛب   ٔجذ  ٔلذ  .ثببخب   ٚبمٗ (V) انذجى  أٌ كًب  انكهفُٛت، ببنذسجت  انمشاءة ٔحكٌٕ

 يخخهفت لشاءاث حغجم يخخهفت غبصاث حغخخذو انخٙ انًخخهفت انغبصٚت انًذبسٚش ببٌ

  Po انعغػ فٛٓب ٚصبخ انخٙ انذبنت ْزِ يٍ ٔٚغخثُٗ َفغٓب انذشاسٚت نهذسجت

 .نهصفش يمبسبب   أٔ يغبٔٚب  
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 : انثابجفٕائذ انًحشاس انغاص٘ رٔ انحجى يٍ  
 انًذبسٚش فبٌ نزنك انغٕائم يغ ببنًمبسَت جذا   كبٛش نهغبصاث انخًذد يؼبيم .1

 .ٔدلٛمت دغبعّ حكٌٕ انغبصٚت

 .انخًذد ثببج نكم انغبصاث إر كبَج حذج َفظ انششٔغيؼبيم . 2

انخًذد نهًبدة انًصُٕع يُٓب بصهت انًذشاس يًٓهّ ببنًمبسَت يغ يؼبيم . 3

 .يؼبيم حًذد انغبص

 .اعخؼًبل انًذبسٚش انغبصٚت نًذٖ ٔاعغ جذا  يٍ دسجبث انذشاسةًٚكٍ . 4

 ًٚكٍ ٔنزنك انغٕائم يغ ببنًمبسَت جذا   ٔاغئت نهغبص انذشاسٚت انغؼّ .5

 فٙ انصغٛشة انخغٛشاث فٙ دخٗ بذلّ انخغجٛم انغبص٘ انًذشاس بٕعبغت

 .انذشاسة دسجبث

 .انذشاسة انًغجهت ببنًذشاس انغبص٘ ال ٚؼخًذ ػهٗ غبٛؼت انًبدةدسجبث . 6
 

 :انثابجيٍ ػٕٛب انًحشاس انغاص٘ رٔ انحجى 

 .ظخبيخّ ٔثمهّ ٔصؼٕبت َمهّ يًب ٚذذد اعخؼًبنّ فمػ فٙ يٕلغ ٔادذ. 1

 .ال ٚصهخ نمٛبط دسجبث دشاسة دٛض اصغش يٍ دجى انبصهت. 2
 

 The Thermocouple Thermometer :انحشاس٘ انًضدٔج يحشاس
 

  يخخهفخٍٛ يبدحٍٛ يٍ يصُٕػٍٛ  عهكٍٛ  يٍ  انذشاس٘  انًضدٔج يذشاس ٚخكٌٕ

 ٚخصم .ٔغٛشْب ٔانشٔدٕٚو انبالحٍٛ أٔ ٔانحذٚذ انُحاط أٔ ٔانكَٕغخُخاث كانُحاط

  انًذشاس ْزا ػًم أعبط إٌ .انشكم اَظش  فمػ َٓبٚخًٓب فٙ جٛذا   احصبال   انغهكبٌ

  حشاسة دسجخٙ الخخالف  َخٛجت  انكٓشبائٛت انذافؼت  انمٕة حٕنٛذ ػهٗ  ٚؼخًذ

 ػذة ػهٗ حؼخًذ انًخٕنذة انكٓشببئٛت انذافؼت انمٕة لًٛت إٌ .انًخصهخٍٛ انُٓاٚخٍٛ

 :يُٓب ػٕايم
 

 .انحشاس٘ انًضدٔج َٓاٚخٙ حشاسة دسجخٙ بٍٛ انفشق يمذاس .1
 

 .انحشاس٘ انًضدٔج يُٓا انًصُٕع انًٕاد َٕع .2
 

 خلٌط فً االتصال نقطتً  إحدى  بوضع  الحراري  المزدوج محرار  تدرٌج ٌتم

  القوة  قٌمة وتقرأ  الثانٌة  النمطة  حرارة  تغٌردرجة ثم ،ثابتة وتبقى والماء الجلٌد

 .(الفولتمٌتر) المجهاد بوساطة حرارة درجة  كل  عند  المتولدة  الكهربائٌة  الدافعة

 غٌر عالقة الحرارة ودرجة المتولدة الكهربائٌة الدافعة القوة قٌمة بٌن العالقة ان

 الحصول ٌمكن الحرارة درجة ضد الكهربائٌة الدافعة القوة قٌم  وبرسم ،خطٌة

 .القٌم بتلك جدول  عمل وٌمكن كما  .الحراري  المزدوج تدرج منحنً على
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        مصدر حراري متغٌر

 : ٚأحٙٔيٍ يًٛضاث يحشاس انًضدٔج انحشاس٘ يا 
 

 دسجت  لٛبط انًشاد انجغى يغ انذشاس٘ انخٕاصٌ دبنت انٗ ٔصٕنّ عشػت .1

 .انحشاسٚت عؼخّ الَخفاض ٔرنك دشاسحّ
 

 ان250oCٗ-  يٍ) لٛبعٓب ًٚكٍ انخٙ انذشاسة نذسجبث انٕاعغ انًذٖ .2

 .يذٖ نكم انًُبعبت انًٕاد اعخخذاو بششغ ( 1500oC دٕانٙ
 

 .َغبٛب   انؼبنٛت ٔدلخّ دجًّ صغش .3
 

 يٕظؼٙ حذذٚذ حخطهب انخٙ انًجبالث ٔفٙ  انصُبػت فٙ  كثٛشا    ٚغخخذو .4

 .انذشاسة دسجبث فٙ عشٚؼب   حغٛشا   ٔحؼبَٙ انذشاسة نذسجت (َمطٙ)

: يحشاس انًضدٔج انحشاس٘ٔيٍ ػٕٛب    

 انًحاسٚش يٍ دلّ الم اَّ إر انحشاسة، دسجاث يٍ ٔاعغ نًذٖ دلٛك غٛش .1

 ْزِ حغاعٛت فٛٓا حمم انخٙ انًذٚاث فٙ ٚغخؼًم ٔػهّٛ ٔانبالحُٛٛت انغاصٚت

 .انًحاسٚش

 .انحشاسة دسجاث يٍ يخخهفت نًذٚاث يخخهفت حشاسٚت يضدٔجاث ٚغخؼًم .2


