ویژگی های مهم در ساختن دماسنج
ال از
هفِْم دها در ًظرات `گرم` ّ `ضرد` ریشَ دارد کَ بر حص الهطَی ها هبتٌی اضتّ .قتی بذى احطاش گرها هیکٌذ هؼوْ ً
بذى هشابِی کَ احطاش ضردی هیکٌذ دهای باالتری داد .ایي اهر کاهالً هبِوی اضت ّ احطاش هیتْاًذ گوراٍ کٌٌذٍ باشذ.
ّلی بطیاری از خْاص قابل اًذازٍگیری در هادٍ بَ دها بطتگی دارد .طْل یک هیلَی فلسی  ،فشار بخار در یک آب گرمکي ،
تْاًایی یک ضین در رضاًش جریاى الکتریکی  ّ ،رًگ یک جطن درخشاى بطیار گرم ُوَ بَ دها بطتگی دارًذ .
دها بَ اًرژی جٌبشی هْلکْلُای هادٍ ًیس بطتگی دارد .ػوْهاً ایي ارتباط بطیار پیچیذٍ اضت  ،از ایي رّ شرّع خْبی برای
تؼریف دها ًیطتّ .لی  ،داًطتي ایي کَ دها ّ گرها را هیتْاى بَ طْر هطتقل ّ بَ تفصیل با تجطن هْلکْلی تؼریف کرد حائس
اُویت اضت.

برای اضتفادٍ از دها بَ ػٌْاى هؼیاری از گرهی ّ ضردی  ،الزم اضت یک هقیاش دهایی بَ ّجْد آّرین .برای ایي کار  ،هیتْاى از
ُر خاصیت قابل اًذازٍگیری یک دضتگاٍ کَ با `گرهی` ّ `ضردی` آى تغییر هیکٌذ بِرٍ گرفت .شکل الف ّضیلَی آشٌایی را
ًشاى هیدُذ کَ برای اًذازٍگیری دها بَ کار هیرّدّ .قتی ایي ّضیلَ گرمتر شْد  ،هایغ رًگیي (هؼوْالً جیٍْ یا اتاًْل) هٌبطط
هیشْد ّ در لْلَ باال هی رّد  ّ ،هقذار افسایش هییابذ .دضتگاٍ ضادٍی دیگر هقذاری گاز اضت کَ در هحفظَای با حجن ثابت
قرار دارد (شکل ب) .فشار  pکَ با ػقربَای اًذازٍگیری هیشْد با گرم شذى یا ضرد شذى گاز زیاد یا کن هیشْدً .وًَْی ضْم
هقاّهت الکتریکی  Rدر یک ضین رضاًاضت  ،کَ آى ًیس با گرمتر ّ ضردتر شذى ضین تغییر هیکٌذُ .ر کذام از ایي خْاص ػذدی
بَ دضت هیدُذ p ، ( Lیا )  Rکَ با گرهی ّ ضردی تغییر هیکٌذ ّ در ًتیجَ ُر خاصیت را هیتْاى برای ضاختي دهاضٌج هْرد
اضتفادٍ قرار داد.
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