
 دماسنج گالیله

توانید نات می كند؛ كه امروزه روی برخی از میزهای كار یا تزییاختراع می«دمایاب» نامبه م . دستگاهی 1600گالیله در اوائل سال 

 .گیرندمی قرار استفاده مورد دكور عنوان به حاضر حال در هاگرماسنج تریندقیق. ببینید  نام گرماسنجدستگاهی برهمان اساس به 

 ای هستند كههای شیشهها كرهشوند. حبابای است كه با آب و حباب هایی در داخل آن پُر میای بستهی شیشهاین گرماسنج شامل لوله

 .های طبیعی هم باشداند. ممكن است این تركیب شامل الكل یا حتی آب با رنگبا مایع رنگی پُر شده

 

 

 

دهد. دمای مرتبط با هر حباب شیشه ای، روی وزنه ی فلزی متصل دما را نشان میی فلزی به این حباب متصل است كه یك قالب و وزنه

توانند در یك ی معین هستند. وزن هر كدام كمی با دیگری متفاوت است. كامال نمیهایی با اندازهبه آن، حك شده است. این فلزها وزنه

 .اندازه و شكل باشند

كه چگالی معینی داشته باشند. بنابراین بعد از اتصال طوریكنیم، بهها وزن سنجی می به آن ها را با اضافه كردن مقدار معینی مایعحباب

 .ها نزدیك به چگالی محیط آبی است)نسبت جرم به حجم(. چگالی های معین به حباب، هر كدام چگالی متفاوت خواهند داشتاین وزنه

 



 :كندمی دانیم جرمی كه در مایع معلق است دو نیروی اصلی را تجربهمی

 كشش رو به پایین گرانشی-1

 شناوری رو به باال -2

است كه وقتی دمای هوای بیرون از گرماسنج تغییر كرد، دمای آب اطراف حباب ی اصلی این كند. ایدهگرانش است كه دما را مشخص می

ها شناور شده سپس ته شود یا منقبض. حبابكند، به دلیل تغییر چگالی، یا حباب منبسط میتغییر خواهد كرد. وقتی دمای آب تغییر 

 .شوندنشین می

 :كنیم پنج حباب در گرماسنج داریم فرض

 .دهددرجه را نشان می 18حباب آبی كه دمای 

 .دهددرجه را نشان می 20حباب زرد كه دمای 

 .دهددرجه را نشان می 22حباب سبز كه دمای 

 .دهددرجه را نشان می 24حباب بنفش كه دمای 

 .دهددرجه را نشان می 26حباب قرمز كه دمای 

ترین است. حاال فرض كنیم دمای تر و حباب قرمز سبكها كمی سبكی حبابترین( و بقیهترین )چگالدرجه( سنگین 18حباب آبی )

 20و  18های آبی و زرد )درجه خواهد بود. حباب 22دانیم كه دمای آب هم درجه است، می 22درجه باشد. وقتی هوای اتاق  22اتاق 

 .كنند در نتیجه ته نشین خواهند شدهای باالتر از آب پیدا میكه چگالی انددرجه( طوری تنظیم شده

مانند. در نتیجه حباب سبز دمای یكسان با تری دارند، در باالی گرماسنج شناور باقی میهای بنفش و قرمز از جایی كه چگالی كمحباب

 !یرد؛ این دمای اتاق استگتر از دوتای باالیی قرار میآب را خواهد داشت. این حباب كمی پایین 

 


