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 به گوشتان خورده است؟  رومتریتا به حال نام پ ایآ

دما  یر یامکان اندازه گ ،یطیمختلف ممکن است تحت شرا ع یصنا در
  یموارد نیچن در .وجود نداشته باشد ی لمس  یر یاندازه گ یتوسط ابزار ها

 ی مقاله م  نی ا در .دیآ ی به کمک مهندسان م رومتریبه نام پ یا لهیوس
 .میآن بپرداز ی و کاربرد ها رومتریپ  ی به معرف  میخواه

 .دیبا ما همراه باش یر یاندازه گ لهیوس  نیبا ا یی آشنا یبرا

 

 ست؟ یچ  رومتریپ 1#

به  دیوجود دارند که دما در آن ها با یادیز یها ندیمختلف فرآ ع یصنا در
 یر یاشکال، خطا و تاخ هرگونه شود که ی و بررس یر یاندازه گ  وستهیطور پ

 .شود یم یر یجبران ناپذ ی ضررها جادیدما باعث ا یر یدر اندازه گ

آن قدر باالست که امکان استفاده از  ندها،یفرآ نیدما در غالب ا نیانگیم
و  دنید بیکه باعث آس چرا دهد؛ ی را نم ی لمس یر ی اندازه گ یروش ها

روش  زیها ن ندیفرآ ی بعض در .شود  ی م  یر یاندازه گ لیذوب شدن وسا 
رسان امکان  بیوجود مواد خطرناک و آس لیبه دل می مستق یر یاندازه گ

 .ستین ریپذ
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دما از راه دور و  یر یاندازه گ یبرا ی که دستگاه  رومتریموارد، از پ نیا در
 یر یمثال در اندازه گ یبرا .شود ی باال است، استفاده م  اریبس یدما ها

 .شود ی استفاده م  رومتریکوره ها از پ یدما

  ی متر( به معن meter و fire))(pyr  ی ونانیاز کلمه  pyrometer کلمه
ثبت دما از سطوح   یها غالبا برا  رومتریپ .ساخته شده است یر یاندازه گ

وجود   رومتریاشکال مختلف پ خی طول تار در .شوند  ی اجسام استفاده م
 .داشته است

سطح را  کی یاست که از دور دما یا  لهیوس رومتریمدرن، پ یکاربرد ها در
که به نام   ی ندیفرآ کند، ی م نی ساطع شده تع ی تابش حرارت  زانیاز م
در   رومتریپ  واژه .شود ی شناخته م  یومتر ی اوقات راد ی و گاه  یرومتر یپ

تواند درجه  ی م  ساخته شده است که ی نشان دادن دستگاه یاصل برا
 .کند یر یجسم اندازه گ ساطع شده از ی جسم را با نور مرئ کی حرارت 
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 رومتر ینحوه کار پ 2#

ساطع شده از  ی تشعشع حرارت یر یاجسام را با اندازه گ یدما رومتریپ
از صفر   شی ب یی که دما  ی جسم هر .دهد ی م صیسطح اجسام، تشخ 

  .کند ی از خود ساطع م ی گراد( داشته باشد تابش ی درجه سانت -273مطلق )
 یها گنالیو به س افتیدر ابیتوسط دستگاه رد یی گرما  یانرژ  نیا

دما   کیمربوطه به  یها تمیبا الگور سپس .شود یم  لیتبد ی ک یالکتر
 .کند ی سطح مورد نظر را آشکار م یشده و دما  لیتبد

منتشر شده از سطوح   یها یدستگاه ها انرژ  نیاساس کار ا قت،یحق در
را دارند که مجبور به لمس  تی مز  نیا ی تابش یها دستگاه .اجسام است
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 یدماسنج ها ایمدرن  یها دماسنج .ستندین یر ی مواد تحت اندازه گ
اجسام  یتابش مادون قرمز اجسام، دما  یی با شناسا نی مادون قرمز همچن

 .کنند ی م  یر یاتاق اندازه گ یخنک کننده را تا دما 

 

 

 رومتریانواع پ 3#

 .میپرداز ی ها م رومتریانواع پ ی بخش به بررس نیا در

 (optical pyrometer) ینور   رومتریپ  3#- 1

  ی طراح  ی مرئ فیدر ط ی تابش حرارت یر یاندازه گ ی ها برا رومتریپ نیا
  ی گرم را بر اساس رنگ نور مرئ اریها درجه حرارت اجسام بس آن .شده اند

را دارد   تیقابل  نیا ینور  رومتریپ .کنند  ی م  یر یکنند، اندازه گ ی که ساطع م
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منبع نور مشخص و سطح هدف را انجام  کی نیب یبصر  سهی مقا کیکه 
 .دهد

رشته و هدف با هم مطابقت داشته باشند، شدت تشعشع  یدما ی وقت
شود که رشته در  ی م  باعث مطابقت خواهد داشت و زیآن ها ن ی حرارت

  نیا ی وقت  .شود ی نامرئ با  یتقر نه،ی هنگام ادغام در سطح هدف در پس زم
 یشود و دما  لیتواند به دما تبد  ی از رشته م یعبور  انی اتفاق افتاد، جر

 .سطح هدف را مشخص کند

 

 (infrared pyrometer) مادون قرمز  رومتریپ  3#- 2

جسم را از تابش ساطع شده توسط جسم اندازه  کی یدما  رومترهایپ نیا
مادون   امواج هیرا در ناح یی توانند تابش گرما  ی ها م آن .کنند ی م یر یگ

شود که در  یم  تی ترموکوپل هدا کی به سمت  تابش .قرمز کنترل کنند
با  ترموکوپل .کند دیتول ی ک یالکتر انیتواند جر ی م  ی صورت گرم شدن جزئ
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  انیجر نیخواهد کرد و ا دیتول یباالتر  انیساطع شده جر یتوجه به گرما
 .خواهد شد لیدما تبد کیبه 

 

 

 رومتریکاربرد پ 4#

 :کاربرد دارند ریدما در موارد ز یر یاندازه گ یها برا رومتریپ

 و کم ضخامت  فیدما از سطوح ظر  یر یگ اندازه .1
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 حرکت نیاز اجسام در ح یر یگ اندازه .2
 باال  ی لیخ یاجسام در دما یر یگ اندازه .3

 :ذکر شده است رومتریپ یاز کاربرد ها یادامه، تعداد در

 احتراق یمحفظه ها 1-4#

داخل محفظه   ی باال یدما یر یاندازه گ یمدرن برا ی فیچند ط  یرومترها یپ
 .گاز با دقت باال مناسب هستند نیتورب یاحتراق موتورها یها

 ی صنعت متالوژ  2-4#

 یر یگ اندازه .است  یمتالوژ  یکوره ها ات یدر عمل ی پارامتر اساس کی  دما
  یضرور  ات یکنترل موثر عمل  یو مداوم درجه حرارت فلز برا نانیقابل اطم

 .است

توان نرخ ذوب را به حداکثر رساند،   ی کنترل درجه حرارت کوره م با
سوخت را به حداقل رساند   مصرف  کرد، دیمطلوب تول ی محصول را در دما

  یگذشته، ترموکوپل ها دستگاه ها در .کرد ی طوالن   زیرا ن ستمیو عمر س
 یر یاندازه گ یبرا اما شدند؛ ی منظور استفاده م  نیا یبودند که برا  ی سنت

  بیچرا که در تماس با حرارت باال ذوب شده و تخر ستند؛یمداوم مناسب ن
 .شوند ی م
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 صنعت ذوب 3-4#

شوند، در  یاستفاده م  ی حرارت  ات یعمل یکه برا ی حمام نمک  یها کوره
  اریبس یکار  یدما  در .کنند ی کار م گرادیدرجه سانت 1300حداکثر   یدما
نمک مذاب و فوالد تحت   نیب دیکوره ها و انتقال حرارت شد نیباال ا
 ی درجه حرارت نمک مذاب حفظ م  یر یبا اندازه گ ات یعمل دقت ه،یتصف
از سرد شدن سطوح  ی ناش ستمیس  نی موجود در ا یخطاها  شتریب .شود

کوره ها را مشخص   نی امر الزام کنترل دما در ا نیهم .حمام نمک است
 .کند ی م

 بخار یها گید 4-4#

 کی یبخار، دارا یدما یر یاندازه گ یبخار ممکن است برا گید کی
 .باشد رومتریپ
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 گرم یبالون هوا 5-4#

 یگرم برا یبالون هوا کیاز حد پارچه،  شیاز گرم شدن ب یر یجلوگ یبرا
 .مجهز شده است رومتریپ  کیپاکت به  یدما در باال یر یاندازه گ
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 ها  نیتورب  6-4#

  یممکن است در موتورها نیتورب یسطح پره ها یدما یر یاندازه گ یبرا
را  یی رومترهایپ نیچن .نصب شود رومتریپ ،یگاز  یها  نیتورب ی شی آزما
  غهیت  تی دما با موقع ی دور سنج جفت کرد تا خروج کیتوان با   ی م

 .مشخص شود نیتورب

دهد    ی اجازه م  نیبه مهندس  ی شعاع  تی همراه با اطالعات موقع  یبند  زمان
 کنند. نی مختتلف تع یها در زمان ها غهیت  قیتا دما را در نقاط دق
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