
مختلف به يکديگر واحدهای تبديل  

 تبديل واحدهای مختلف به يکديگر

 (Temperatureدما ) 

 دما دارای دو واحد کاربردی سلسیوس يا سانتی گراد و فارنهايت است.

 1C = 33.8F« فارنهايت  درجه 33..هر درجه ی سانتی گراد)سلسیوس( برابر با  -

  1F=-17.22C« درجه سانتی گراد)سلسیوس( است  12311هر درجه فارنهايت برابر منفی  -

 درجه فارنهايت است. 6339درجه سلسیوس يا  2.يک مثال: دمای طبیعی بدن 

 (Length* طول )

متر است، از پا بیشتر برای ارتفاع از  SI واحدهای کاربردی طول عبارتند از متر ، پا ، اينچ و مايل که يکای طول در سیستم

سطح زمین استفاده می شود، اينج هم که در اندازه گیری صفحات تلويزيون و مانیتور رايج است و مايل در بسیاری از 

( نیز برای Yard(.واحد ديگری به نام يارد )…کشورها به جای کیلومتر استفاده می شود)مثال فاصله ی بین دو شهر و 

 به کار می رود که تقريبا برابر متر است.مسافت 

 1inches= 2.54 centimeter« سانتی متر است  13.2هر اينچ برابر  - 

 1feet = 30.5 centimeter« سانتی متر است  .3..هر فوت)پا( برابر  -

 1mile = 1.6 kilometer« کیلومتر است  139هر مايل برابر  -

  1Yard = 91.44centimeter« ت سانتی متر اس 61322هر يارد برابر  -

 متر است. 291پايی حرکت می کند ارتفاع آن تقريبا معادل  ...1چند مثال: وقتی هواپیمايی در ارتفاع 

 کیلومتر است. .23مايل باشد فاصله آن دو شهر تقريبا معادل  ...اگر فاصله ی بین دو شهر 

 ر)حدود نیم متر( است.سانتی مت .3..اينچی تقريبا معادل  11قطر يک تلويزيون 

 (Weight* وزن )

است.  …( و Tonne(، تن)Pound(، پوند)Ounceوزن نیز دارای واحدهای متفاوتی است از جمله کیلوگرم و گرم، اونس)

کاربرد دارد.  …البته واحدهايی مثل سیر و مثقال نیز در کشورمان وجود دارد که برای مواد ارزشمند مثل زعفران، طال و

 رايج ترين واحدهای اندازه گیری اند، اونس بیشتر در مورد وزن طال)در جهان( به کار می رود.  وگرمگرم و کیل
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 گرم 232مثقال= 1« گرم است  232هر مثقال برابر  - 

 گرم .2سیر= 1« گرم است  .2هر سیر برابر -

 1ounce = 28.35grams« گرم است  ..133هر اونس برابر  -

 1pound = 453.56grams« گرم است  3.9..2هر پوند برابر  -

  1tonne = 1000Kilograms« کیلوگرم است  ...1هر تن برابر  -

 گرم طال. ..133چند مثال: وقتی گفته می شود هر اونس طال در بازار جهانی به فالن قیمت فروش رفت يعنی هر 

 کیلوگرم است. ...11تن وزن دارد يعنی وزن آن معادل  11وقتی گفته می شود يک ماشین 

 گرم است. 632مثقال زعفران خريداری کنید وزن زعفران معادل  1اگر شما به بازار برويد و 

 گرم است. ..1سیر دارچین)يک ماده گیاهی( خريداری کنید وزن دارچین معادل  1اگر شما 

 (Volume* حجم)

به کار می رود. حتما شنیده ايد که گالن  …ای حجم واحد هايی از جمله گالن)بشکه(، لیتر، سی سی ، سانتی متر مکعب وبر

بیشتر برای خريد و فروش نفت در بازار جهانی به کار می رود، لیتر کاربردهای زيادی دارد و از جمله ی آن در مورد 

 است. …بنزين و 

 لیتر است. 66/1.3پنجاه و نه لیتر يا دقیق تر هر بشکه نفت خام معادل صد و  

 ( لیتر است. 2)تقريبا  323.هر گالون 

 UK( و ديگری انگلیسی)US Gallonsدو نوع واحد بشکه داريم يکی آمريکايی )

Gallonsآنچه که در باال گفته شد گالن آمريکايی است که رواج بیشتری ) 

 .(لیتر است ..23دارد.) هر گالن انگلیسی معادل 

 1Litre = 100 Cm3« سانتی متر مکعب است  ...1هر لیتر معادل  -

 CC = Mililiter = Cm3« سی سی ، میلی لیتر و سانتی متر مکعب معادل هم هستند  -

چند مثال: وقتی گفته می شود هر بشکه نفت خام دريای شمال در بازار جهانی فالن قدر دالر به فروش رفت منظور همان 

 ( لیتر است. 2)تقريبا  323.



 سانتی متر مکعب. ..1میلی لیتر يا  ..1سی سی می توانیم بگويیم  ..1روی بطری نوشابه ی يک نفره نوشته شده 

 (Speed* سرعت )

( است، در فیزيک از يکای ديگری Km/hبرای سرعت واحد های متفاوتی وجود دارد که رايج ترين آن کیلومتر بر ساعت)

نیز هست و يکای ديگری که در کشورهای اروپايی  SI( که واحد بین المللی m/sمتر بر ثانیه است)بیشتر استفاده می شود که 

 و آمريکا رايج است مايل بر ساعت است.

 1Mile/Hour = 1.6Kilometer/Hour« کیلومتر بر ساعت است  139هر مايل بر ساعت معادل  - 

 1Meter/Second = 3.6Kilometer/Hour« کیلومتر بر ساعت است  39.هر متر بر ثانیه معادل  -

کیلومتر بر ساعت  .19مايل بر ساعت در حرکت است سرعت آن معادل  ..1يک مثال: وقتی گفته می شود اتومبیلی با سرعت 

 است.

 (Power* قدرت )

یشتر ( که اسب بخار بHorsepower( و ديگری اسب بخار)Kilowattبرای قدرت دو واحد کاربردی داريم يکی کیلو وات)

 در مورد قدرت موتور اتوموبیل به کار می رود.

  1Horsepower = 0.735Kilowatts« کیلووات است  ..32.هر اسب بخار معادل  - 

 .کیلووات است .11.93اسب بخار است قدرت آن معادل  ....يک مثال: وقتی گفته می شود قدرت موتور فالن اتوموبیل 

 


