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1. Wstęp 

Temperatura jest miarą zdolności przekazywania ciepła innym ciałom. Jeśli dwa ciała mają tę 

samą temperaturę, to w bezpośrednim kontakcie nie przekazują sobie ciepła. Jeżeli 

temperatura obu ciał jest różna, to następuje przekazywanie ciepła z ciała o wyższej 

temperaturze do ciała o niższej – aż do wyrównania się temperatury obu ciał. Podstawą 

pomiaru temperatury jest zjawisko przepływu ciepła. Obejmuje ono przewodzenie (przy 

bezpośrednim zetknięciu się), promieniowanie i konwekcje. 

Pomiaru temperatury dokonujemy w sposób pośredni wykorzystując zależności pewnych 

wielkości fizycznych od temperatury. Zwykle jest to objętość, opór elektryczny, natężenie 

promieniowania i inne. 

Wyróżnia sie zasadniczo pięć grup czujników elektrycznych do pomiaru temperatury.  

Ich zakresy pomiarowe podano w Tabela 1. Najszersze zakresy pomiarowe posiadają 

termoelementy oraz pirometry. 

 

Tabela 1. Grupy czujników do pomiaru temperatury 

Rodzaj czujnika  Zakres pomiarowy w °C 

Termoelementy  -270°C ÷ 1800°C 

Termorezystory  -200°C ÷  850 °C 

Termistory  -100°C ÷   150°C 

Złącza p-n (półprzewodnikowe)   -40 °C ÷   125°C 

Pirometry      10°C ÷ 3000°C 

 
Zamieszczone zestawienie nie zawiera wszystkich rodzajów czujników. Oferta producentów 

czujników temperatury jest bardzo bogata i różnorodna. Przy wyborze czujnika należy 

uwzględnić przede wszystkim: 

− zakres temperatur pracy, 

− czułość, 

− powtarzalność (wymienialność czujników), 

− dokładność, 

− własności dynamiczne (stała czasowa), 

− złożoność układu pomiarowego pracującego z czujnikiem 

− informację na wyjściu: wynik w postaci analogowej czy cyfrowej 

1. 1. Czujniki termoelektryczne (termopary) 

Czujniki termoelektryczne wykorzystują zjawisko odkryte w 1821 roku przez Thomasa 

Johanna Seebecka (1770-1831), polegające na powstawaniu różnicy potencjałów miedzy 

złączami dwóch różnych metali, gdy miejsca styku tych metali znajdują się w różnych 

temperaturach. Zjawisko to spowodowane jest różną koncentracją swobodnych elektronów po 

obu stronach styku dwóch różnych metali w określonej temperaturze. 
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Czujnik termoelektryczny składa się (Rys. 1) z dwóch termoelektrod (A, B), wykonanych 

z różnych metali (stopów lub czystych metali) zespolonych ze sobą jednym końcem. Miejsce 

styku przybiera najczęściej kształt niewielkiej kuleczki, będącej tak zwaną spoiną pomiarową. 

Umieszcza się ją w miejscu, gdzie mierzona jest temperatura T1. Pozostałe oba końce 

znajdują się w temperaturze T2. Jeżeli temperatury T1, T2 różnią się miedzy sobą, to miedzy 

wolnymi końcami termoelementu powstaje siła elektromotoryczna E, nazywana siłą 

termoelektryczną (STE). Przyjmuje ona na ogół niewielkie wartości wynoszące od kilku 

do kilkuset miliwoltów. 

 

 

 

Rys. 1.Termoelement, czyli złącze dwóch różnych metali A i B. 

 

Wartość siły termoelektrycznej E z dobrym przybliżeniem można przyjmować za wprost 

proporcjonalną do różnicy temperatur ΔT, to znaczy: 

)( 21 TTkE           (1) 
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mV
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          (2) 

Gdzie:   k - nazywany jest współczynnikiem czułości termoelementu   

(inaczej współczynnikiem Seebecka). 

 

Zależność (1) pozwala na wyznaczenie temperatury T1 wewnątrz obiektu badanego, gdy 

znana jest temperatura T2. Niektóre typy termoelementów i ich zakresy pomiarowe 

zamieszczono w Tabela 2. 

 

Temperatura odniesienia T2 powinna być znana i stała. W przypadku kiedy temperatura 

odniesienia T2 nie jest dostępna, zastępuje się ją termostatem lub drugim czujnikiem. 

Czułość termoelementu zależy od siły termoelektrycznej materiałów, z których 

wykonane są termoelementy. Na termoelementy należy wybierać zestawy materiałów, które 

w szeregu termoelektrycznym znajdują się możliwie daleko od siebie, co zapewnia 

występowanie możliwie dużych sił termoelektrycznych przy określonej różnicy temperatur. 
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Charakterystyki termoelementów są przedmiotem standaryzacji, a wartości siły 

termoelektrycznej dla poszczególnych materiałów, oraz dopuszczalne odchyłki zawarte są 

w międzynarodowej normie PN-EN 60584 oraz ITS 90. 

 

 

Tabela 2. Termoelementy i ich zakresy pomiarowe wg PN-EN 60584-1. 

 

 

 

Rys. 2. Zależność siły termoelektrycznej w funkcji temperatury dla podstawowych 
typów czujników. 

Siła termoelektryczna uzyskiwana z opisanych typów czujników nie jest zbyt duża i wynosi 

kilkadziesiąt (typ J, K) lub kilkanaście (typ R, S) miliwoltów (patrz Rys. 2). Dlatego 

wymagają one stosowania dodatkowych układów pomiarowych. 
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Linearyzacja charakterystyki. 

Linearyzować tor pomiarowy to znaczy tak kształtować jego wypadkową charakterystykę 

przenoszenia, aby wielkość wyjściowa była liniowo zależna od wielkości wejściowej. 

 

Napięcie wytwarzane w termoelemencie nie jest liniowe w stosunku do temperatury i musi 

być linearyzowane poprzez urządzenia elektroniczne. Cyfrowe urządzenia posiadają 

wbudowaną linearyzację termoelementów wg obowiązujących tabel. Charakterystyki 

termoelementów zostały dokładnie zdefiniowane w PN-EN 60584-1 w celu zapewnienia 

pełnej wymienialności elementów. Oznacza to, że np. termoelement typu J (Fe-CuNi) można 

zamienić dowolnie innym termoelementem tego samego typu bez potrzeby rekalibracji 

urządzenia wskazującego lub rejestrującego temperaturę. 

1. 2. Czujniki termorezystancyjne 

Zasada działania termometrów rezystancyjnych polega na wykorzystaniu zjawiska zmiany 

rezystancji elementu czynnego wraz ze zmianą temperatury. Funkcję określającą zależność 

rezystancji od temperatury nazywamy charakterystyką termoelektryczną. 

 

Materiał, z którego jest wykonany czujnik termorezystancyjny powinien mieć następujące 

własności:  
 możliwie duży cieplny współczynnik zmiany rezystancji, co zapewnia duże przyrosty 

rezystancji rezystora wraz z temperaturą; 

 możliwie dużą rezystywność, co umożliwia wykonywanie rezystorów o małych wymiarach 

 możliwie wysoką temperaturę topnienia; 

 stałość własności fizycznych w wykorzystywanym zakresie temperatur; 

 odporność na korozje; 

 powtarzalność parametrów fizycznych, co zapewnia wymienialność rezystorów 

termometrycznych; 

 ciągłość zależności rezystancji od temperatury bez występowania histerezy; 

 dostateczną ciągliwość i wytrzymałość. 

 

Termometry rezystancyjne dzielimy ze względu na rodzaj zastosowanego czujnika na 

metalowe i półprzewodnikowe. Czujniki te nie generują samoistnego sygnału pomiarowego 

i dlatego wymagają stosowania dodatkowego układu zasilającego. 

1. 2. 1. Termometr rezystancyjny metalowy 

 

Głównym elementem czujnika jest metalowe uzwojenie rezystancyjne, zmieniające swą 

rezystancję w funkcji temperatury mierzonej, wsparte na kształtce z materiału izolacyjnego, 

zwanej korpusem rezystora. 

 

Ze względu na wymaganie łatwej odtwarzalności metalu, na rezystory termometryczne 

stosuje się prawie wyłącznie czyste metale. Metalem, który najlepiej łączy w sobie 

wyszczególnione poprzednio własności jest platyna. Ponadto do wykonywania rezystorów 

termometrycznych stosuje się również nikiel i miedź, a niekiedy żelazo. Metale te 

charakteryzują się prawie liniową charakterystyką termoelektryczną i dużą stałością parametrów.  

Zakresy zastosowań czujników metalowych podano poniżej w Tabela 3. 
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Tabela 3.Zakresy pomiarowe metalowych czujników rezystancyjnych. 

Rodzaj materiału czujnika Zakres pomiarowy w °C 

Platyna od -250 do 1000 

Nikiel od -60 do 180 

Miedź od -50 do 150 

 

 

Rezystancja znamionowa rezystora termometrycznego jest to rezystancja w temperaturze 

odniesienia 0°C. Najczęściej stosowane są czujniki platynowe (Pt) i niklowe (Ni) o 

rezystancji 100 Ω (w temperaturze 0°C). Czułość czujnika jest definiowana jako stosunek 

wartości jego rezystancji w temperaturze 100 °C do rezystancji w temperaturze 0°C.  

Dostępne są również czujniki rezystancyjne o nominalnych wartościach 500Ω (Pt500) 

oraz 1000 Ω (Pt1000) przy temperaturze 0°C. Charakteryzują się one znacznie większą 

dokładnością (większa rozdzielczość rezystancji w stosunku do temperatury). Szczegółowe 

charakterystyki typowych czujników platynowych zawiera norma PN-EN 60751+A2. 

Rezystory niklowe i miedziane są tańsze w porównaniu z platynowymi, lecz mniej stabilne 

i mniej dokładne. Zaletą jest ich wyższa czułość – patrz Rys. 3. 

 

Zależność rezystancji metali od temperatury można przedstawić ogólnym wzorem, zwanym 

wzorem Callendar’a: 

...)1( 32

0  TTTRRT         (3) 

 

Gdzie: RT – rezystancja w temperaturze T, 

R0 – rezystancja w temperaturze 0˚C, 

, , - współczynniki temperaturowe zależne od materiału 

 

Współczynniki i mają zazwyczaj bardzo małe wartości w porównaniu z , wobec czego 

zależność rezystancji metalu od temperatury można w przybliżeniu zapisać jako liniową: 

)](1[ 00 TTRR TT           (4) 

 

Gdzie:   R0-rezystancja czujnika w temp odniesienia;  

T0-temperatura odniesienia 

– średni współczynnik termicznej zmiany rezystancji danego materiału  

podawany dla zakresu od 0 do 100˚C (dla metali zwykle >0) wyznaczyć można 

z zależności: 

10100
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W szerszym zakresie temperatur współczynnik α może być funkcją temperatury. Zależność 

rezystancji względnej od temperatury dla typowych materiałów jest przedstawiona na Rys. 3. 

 

 

Rys. 3. Charakterystyki R(T) dla wybranych metali. 

Prąd pomiarowy płynący przez rezystor termometryczny powoduje jego samopodgrzewanie, 

co po przekroczeniu pewnych dopuszczalnych wartości może powodować znaczne błędy 

pomiaru. Zazwyczaj prąd pomiarowy nie powinien przekraczać 5 mA, jednak wartość tego 

prądu zależy od powierzchni oddawania ciepła przez rezystor, rodzaju osłony i ośrodka 

w którym znajduje się rezystor. Dopuszczalną wartość prądu pomiarowego Ipmax można 

obliczyć z zależności: 

T

p
R

AT
I


 max

max         (6) 

Gdzie: ΔTmax – dopuszczalny błąd pomiaru spowodowany samo podgrzewaniem 

RT – rezystancja rezystora w temperaturze T 

A – stała odprowadzania ciepła (w W/K), która dla podanych warunków pracy 

podaje moc wydzieloną na rezystorze, przy której w stanie ustalonym przyrost 

temperatury rezystora wynosi 1K. 
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Wartości stałej A w spokojnym powietrzu w zależności od typu i sposobu wykonania 

czujnika wynoszą od 1,2 do 9 mW/K, natomiast w powietrzu o szybkości przepływu v = l m/s 

od 5 do 50 mW/K. W spokojnej wodzie jest ok. 40 razy większa niż w spokojnym powietrzu. 

Aby opór mierzony nie zmieniał się w zależności od prądu pomiarowego zalecany jest prąd 

pomiarowy ok. 1mA.  

Przy opornikach Pt100 zmiana oporności to tylko około 0,385 Ω/K. Dlatego musi być tak 

samo uwzględniona oporność przewodów doprowadzających. Przy pomocy 3 - 4 przyłączy 

przewodzących można wyrównać ten wpływ. Graniczne odchyłki dla oporników Pt100 

i Pt1000 pokrywają się z wielkością 100 lub 1000 przy 0°C. Jest to różne w zależności czy 

jest to klasa A czy B (IEC751 lub EN 60751). 

 

1. 2. 2. Termorezystory półprzewodnikowe  

Termorezystory półprzewodnikowe (termistory), w zakresie od -100°C do +50°C mają 

czułość ok. 10 razy większą od termorezystorów metalowych. Nazwa termistor jest skrótem 

od wyrażenia: „Thermally Sensitive Resistor”. W zależności od wykonania można je 

stosować do pomiarów wartości temperatury od -150°C do 800 °C. Współczynniki zmian 

rezystancji termistorów wraz z temperaturą mogą być dodatnie lub ujemne. Do pomiarów 

temperatury są stosowane głównie termistory z ujemnym współczynnikiem zmian rezystancji 

– typ NTC (Negative Temperature Coefficient). Termistory typu PTC (Positive Temperature 

Coefficient) charakteryzują się dodatnim temperaturowym współczynnikiem zmian 

rezystancji i znane są też pod nazwą pozystory. Termistory PTC stosowane są głównie do 

sygnalizacji przekroczenia określonej temperatury. Rezystancja termistorów NTC zawiera się 

w zakresie od 10 Ω do 40 MΩ. 

 

Rys. 4. Przykładowe charakterystyki R(T) termistorów NTC i PTC. 

Zależność rezystancji od temperatury zwana jest charakterystyką termometryczną termistora 

i opisywana jest zależnością: 

T

B

T eRR            (7) 

Gdzie:   T – temperatura temistora 

RT – rezystancja termistora w temperaturze T, 

R∞ – graniczna wartość rezystancji RT,  gdy T→∞ 
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B – stała zależna od materiału  

Wartości R∞ nie można zmierzyć, wobec tego zależność (7) podaje się najczęściej w postaci: 

)
11

(
0

0

TT
B

TT eRR


          (8) 

W której: T   - jest temperaturą termistora w Kelwinach (K), 

T0 - jest temperaturą odniesienia zwykle 298 K (w katalogach elementów często 

stosuje się indeks 298 lub 25, jako że temperatura 298 K odpowiada 

temperaturze 25°C),  

R0- jest wartością rezystancji termistora w temperaturze T0 oraz  

B - jest stałą materiałową termistora mającą wartość 2000÷6000 K.  

 

Termistory NTC są zbudowane z polikrystalicznych półprzewodników, które stanowią 

mieszaniny związków chromu, manganu, żelaza, kobaltu, niklu i miedzi. Są zmieszane 

z plastycznym środkiem wiążącym. Termistory NTC stosuje się do np. pomiarów i regulacji 

temperatury, kompensacji temperaturowej, opóźnienia czasowego i ograniczenia prądów 

rozruchu.  

Termistory PTC mają dodatni współczynnik temperaturowy, tzn. ich rezystancja 

wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Produkowane są one w podobny sposób jak 

termistory NTC, ale ich podstawą jest BaTiO3 oraz SrTiO3, które domieszkuje się różnymi 

związkami chemicznymi. Poprzez obfite dodanie tlenu w czasie procesu chłodzenia, 

otrzymuje się silnie dodatni współczynnik temperaturowy. Rezystancja nieco maleje przy 

niskich temperaturach, ale po przekroczeniu punktu Curie materiału (Tc) - silnie wzrasta. 

Temperatura przemiany (Tsw) jest to temperatura, przy której wartość rezystancji równa jest 

dwukrotnej wartości rezystancji minimalnej. Termistory PTC produkowane są o temperaturze 

Tsw pomiędzy 25 i 160°C (aż do 270°C, o ile są one produkowane jako elementy grzewcze). 

Współczynnik temperaturowy oznacza maksymalny współczynnik temperaturowy termistora 

PTC w tej części charakterystyki, w której jest ona najbardziej stroma. 

Termistory PTC stosuje się jako zabezpieczenia przeciwko nadmiernemu prądowi 

np. w silnikach elektrycznych, samoregulujących elementach grzewczych, do obwodu 

rozmagnesowania w telewizorach kolorowych, obwodach opóźniających i do wskazywania 

temperatury.  

Termistor CTR (ang. Critical Temperature Resistor) jest nieliniowym rezystorem, 

o skokowej zmianie rezystancji w wąskim przedziale temperatury. Podobnie jak NTC 

charakteryzują się ujemnym współczynnikiem temperaturowym rezystancji, z tą jednak 

różnicą, że w termistorze CTR po osiągnięciu wartości temperatur krytycznej następuje 

skokowe zmniejszenie rezystancji termistora, a tym samym raptowne zmalenie spadku 

napicia na nim. Termistory CTR wytwarzane są z tlenków wanadu (VO2) lub tytanu (TiO2). 

 

Charakterystyka napięciowo-prądowa termistora pokazuje zależność spadku napięcia na 

termistorze od prądu płynącego przez termistor przy stałej wartości temperatury otoczenia 

i w określonym środowisku. Na rysunku Rys. 5 pokazano typowy przebieg charakterystyk dla 

termistora znajdującego się w powietrzu w określonej temperaturze otoczenia to krzywa 

opisana jako „a” i dla termistora zanurzonego w wodzie dla trzech różnych temperatur wody 

(krzywe b). Ze wzrostem prądu termistora napięcie na termistorze początkowo wzrasta 

liniowo. W miarę dalszego wzrostu prądu ciepło wydzielane w termistorze powoduje 
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podgrzewanie termistora i zmniejszenie jego rezystancji, co daje opadający przebieg 

charakterystyki. Ze wzrostem temperatury otoczenia termistora (temperatura mierzona) 

zmniejsza się jego rezystancja i w związku z tym charakterystyki napięciowo-prądowe 

przesuwają się ku dołowi (rysunek Rys. 5 krzywe b). 

 

Rys. 5. Charakterystyki napięciowo-prądowe termistora przy różnych temperaturach otoczenia 
(T1, T2,T3)  a) w powietrzu, b) w wodzie. 

Podobnie jak dla rezystorów termometrycznych metalowych, również dla termistorów podaje 

się stałą odprowadzania ciepła A, która umożliwia ustalenie dopuszczalnego prądu 

pomiarowego termistora przy założonym dopuszczalnym błędzie od samopodgrzewania 

(obliczonego wg zależności (6)). Wartość stałej odprowadzania ciepła zależy od ośrodka, 

w którym jest umieszczony termistor. Przykładowo, dla powietrza jest ona mniejsza niż dla 

wody, dlatego też w powietrzu tym samym prądom odpowiadają większe przyrosty 

temperatury termistora. Do pomiaru temperatury wykorzystuje się początkową część 

charakterystyki napięciowo-prądowej, która w pomijalnie małym stopniu odbiega od linii 

prostej (rysunek Rys. 5). 

 

Niestabilność właściwości termistorów dotyczy głównie zmian ich rezystancji w funkcji 

czasu i może być powodowana: 

 zmianami w strukturze, wynikającymi z naprężeń termicznych, 

 zmianami stopnia utlenienia tlenków, powodowanymi wpływem z otaczającej atmosfery, 

 przede wszystkim zmianami rezystancji przejścia na łączeniu elektrod 

z półprzewodnikiem. 

Najbardziej stabilne są termistory perełkowe pokrywane szkłem. Zmiany ich rezystancji są 

rzędu (0,05…0,25)% na rok. Zmiany właściwości termistorów kompensuje się w układzie 

pomiarowym. 

W porównaniu z metalowymi rezystorami termometrycznymi, termistory wykazują 

następujące zalety: 

 większe cieplne współczynniki zmian rezystancji, zapewniające wyższe dokładności 

pomiaru, 

 wielokrotnie większe rezystancje, eliminujące praktycznie wpływ rezystancji przewodów 

łączeniowych na wskazania, 

 mniejsze wymiary. 
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1. 3. Czujniki półprzewodnikowe 

Przetwornikami temperatury są też złącza półprzewodnikowe. Napięcie przewodzenia (lub 

wsteczne) złącza jest funkcją temperatury. Od rodzaju półprzewodnika i od wartości prądu 

płynącego przez złącze zależy, czy napięcie na złączu ze wzrostem temperatury będzie 

wzrastało czy malało. Na złączach krzemowych napięcie przewodzenia maleje ze wzrostem 

temperatury i „słabo” zależy od wartości prądu. Jeżeli prąd płynący przez złącze jest stały, to 

zmiana napięcia przewodzenia diody krzemowej jest w przybliżeniu proporcjonalna do 

temperatury złącza. Złącza półprzewodnikowe stosuje się do pomiaru temperatury w zakresie 

-50 … +150 °C. 

1. 3. 1. Dioda jako czujnik temperatury 

Działanie diody wynika z właściwości złącza p–n. Gdy spolaryzujemy diodę w kierunku 

zaporowym, obserwuje się jedynie przepływ bardzo małego prądu, który tworzą nośniki 

mniejszościowe. Wartość tego prądu zależy od temperatury (rysunek 11.6), jednak ze 

względu na bardzo małą wartość prądu, jaki płynie przez diodę w kierunku zaporowym, 

rozwiązanie to jest rzadko stosowane w układach pomiarowych. Częściej stosuje się 

polaryzacje diody w kierunku przewodzenia. W przypadku spolaryzowania diody w kierunku 

przewodzenia, gdy napięcie złącza osiągnie wartość bariery potencjału (dla krzemu wynosi 

ono ok. 0,7 V, dla germanu ok. 0,2 V), warstwa zaporowa zostanie zlikwidowana, nośniki 

większościowe swobodnie przepływają przez złącze. Wartość tego napięcia, zwanego 

napięciem dyfuzyjnym, zależy od temperatury. 

Do pomiaru temperatury w zakresie od ok. 170 do 420 K (-100 …+150 °C) wykorzystuje się 

często diody krzemowe, zasilane stałą wartością prądu (ze źródła prądowego), spolaryzowane 

w kierunku przewodzenia. Zmiana napięcia dla tak spolaryzowanej diody jest liniowa. 

 

W praktyce stosuje się dwa podstawowe układy pomiaru temperatury z zastosowaniem diody, 

które pokazano na rysunku Rys. 6. 

 

Rys. 6. Diodowe przetworniki temperatura - napięcie. 

Ze wzrostem temperatury napięcie na diodzie zmniejsza się, czyli przy stałym napięciu 

zasilającym wzrasta napięcie na rezystorze, a to oznacza wzrost prądu płynącego przez 

rezystor. 

Obie metody z powyższego rysunku (Rys. 6) nie gwarantują idealnej liniowości. Lepszą 

liniowość można uzyskać w układzie ze stałą wartością napięcia. Napięcie zależy również od 

egzemplarza użytej diody. Rozrzuty parametrów dla poszczególnych egzemplarzy sięgają 
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kilku stopni. Każda wymiana czujnika musi się więc wiązać z ponownym skalowaniem i to 

skalowaniem dwupunktowym, tzn. dla dwóch różnych temperatur.  

 

Na liniowość charakterystyki w dużym stopniu ma wpływ wartość prądu, jaki płynie przez 

diodę. Wpływ ten pokazano na poniższym rysunku (Rys. 7). 

 

 

Rys. 7. Zależność napięcia przewodzenia diody od temperatury w zależności od prądu (linie ciągłe 
dla krzemu, linie przerywane dla germanu) 

1. 3. 2. Tranzystor jako czujnik temperatury 

Ze względu na swoją budowę wewnętrzną tranzystor bipolarny jest elementem, zależnym 

od temperatury. Jego prąd zerowy podwaja się przy wzroście temperatury o ok. 10 K, 

a napięcie baza – emiter maleje o ok. 2 mV/K. Te na ogół niekorzystne efekty można 

wykorzystać do pomiaru temperatury. W temperaturze pokojowej napięcie baza – emiter ma 

wartość ok. 600 mV. Przy wzroście o 100 K maleje o 200 mV, a przy spadku temperatury 

odpowiednio wzrasta. 

Rozrzut napięć przewodzenia i współczynników temperaturowych tranzystorów jest dość 

znaczny. Z tego względu pojedyncze tranzystory stosuje się obecnie do pomiarów 

temperatury tylko w przypadku niewielkich wymagań co do dokładności. 

1. 4. Scalone czujniki temperatury 

Wśród czujników temperatury bardzo popularne są czujniki zintegrowane w postaci 

układów scalonych. Są one tanie, łatwe w zastosowaniu, gdyż wartości sygnałów 

wyjściowych są już na poziomie kilku woltów, bardziej liniowe niż inne czujniki i nadają się 

do pomiarów w zakresie od -40°C do 1250°C. Wymagają dodatkowych układów zasilania, 

łatwo je przystosować do własnych aplikacji. Ich wadą jest długi czas reakcji spowodowany 

plastikową obudowa oraz niezbyt duża dokładność (od ±0,5°C do ±4°C).  
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Wyróżnia sie trzy typy tych czujników: 

 z wyjściem analogowym: napięcie na wyjściu zmienia się proporcjonalnie do zmian 

temperatury. Typowe współczynniki zmian: 6,25 mV/°C, 10mV/°C, 19,5 mV/°C. 

Przykłady: MAX6605÷08, DS56, 60, TC1046, AD22100, 103, TMP01, 17, 37, LM20 ÷ 

335. 

 z wyjściami logicznymi (progowymi): działają one na zasadzie przekroczenia 

mierzonej temperatury powyżej/poniżej zadanego progu. Na wyjściu sygnał logiczny 

„włączony”/”wyłączony”. Dokładność typowa: ±1°C. Przykłady: MAX6501÷75, TC07. 

620÷624, MIC502, TMP03, SMT160-30. 

 z wyjściem cyfrowym: współpracują z magistralami 1, 2, 3 i 5-wire, I2C, RS232, 

SMBus, SPI, i innymi. Dokładność typowo: ±0,5°C. Przykłady: DS1724, 1822, 1920, 

MAX6652, MIC384, AD7416, MAX1805.  

1. 5. Tor pomiarowy 

W większości kart katalogowych czujników znajdują sie dane opisujące wyjściowy 

sygnał pomiarowy oraz przykładowe układy aplikacyjne. Czujnik pomiarowy zmienia swoje 

właściwości elektryczne lub wytwarza energie elektryczną pod wpływem temperatury. 

Zwykle to w czujniku następuje zamiana temperatury na wielkość elektryczną. Dlatego 

nazywa się go często przetwornikiem pierwotnym.  

Aby dopasować sygnał wyjściowy z czujnika do wymagań obwodu wejściowego 

kolejnego elementu toru pomiarowego lub przesłać go, stosuje sie tzw. przetworniki wtórne. 

Wytwarzają one na wyjściu znormalizowany sygnał elektryczny proporcjonalny do wartości 

mierzonej temperatury. Bardzo często na tym etapie akwizycji istnieje konieczność 

wzmocnienia sygnału z czujnika. Następnie sygnał może być mierzony za pomocą 

przyrządów (miliamperomierze, miliwoltomierze) lub systemów pomiarowych.  

Systemy pomiarowe najczęściej buduje się w oparciu o komputery klasy PC lub na bazie 

mikrokontrolerów jednoukładowych. Na poniższym rysunku (Rys. 8) przedstawiono schemat 

przykładowego toru pomiarowego. 

 

 

Rys. 8. Ogólny schemat toru pomiarowego. 
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2. Stanowisko pomiarowe 

2. 1. Schemat stanowiska 

Stanowisko składa się ze wzmacniacza operacyjnego, przełączników 1...5 umożliwiających 

konfigurację układu pomiarowego, oraz przyłączy, pozwalających na dołączenie do układu 

elementów pomiarowych (termopary, termistora lub diody) i scalonego czujnika temperatury. 

Dodatkowo stanowisko wyposażono w grzałkę (o mocy ok. 20 W) umożliwiającą 

podgrzewanie badanych elementów pomiarowych. 

Układ pomiarowy zasilany jest stabilizowanym napięciem o wartości 5 V, zaś grzałka 

napięciem 12 V. 

Rys. 9. Schemat stanowiska pomiarowego. 

2. 2. Wzmacniacz operacyjny AD8551 

Wykorzystany w stanowisku wzmacniacz operacyjny AD8551 firmy Analog Devices 

charakteryzują m.in.: 

 bardzo małe wejściowe napięcie niezrównoważenia: 1 μV 

 bardzo mały wejściowy prąd polaryzacji: 20 pA 

 temperaturowy współczynnik wejściowego napięcia niezrównoważenia: 0,005 μV/
o
C 

 wejście i wyjście typu „rail-to-rail” (zmienność napięcia wejściowego: od 0 V  

do wartości napięcia zasilania VCC; zmienność napięcia wyjściowego: np. od 10 mV  

do (VCC – 20) mV, w przypadku obciążenia wyjścia rezystancją 10 kΩ, przyłączoną 

między wyjściem, a VCC) 
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Wzmacniacz AD8551 typowo stosuje się:  

 w układach do pomiaru temperatury, 

 w układach do pomiaru ciśnienia,  

 do precyzyjnego pomiaru natężenia prądu, 

 we wzmacniaczach układów tensometrycznych, 

 w elektronice medycznej, 

 we wzmacniaczach termopar 

3. Przebieg ćwiczenia 

3. 1. Pomiar temperatury przy pomocy termistora 

3. 1. 1. Przygotowanie stanowiska 

 

 

Czynności do wykonania: 

 1. Podłączenie czujnika temperatury do gniazda na stanowisku 

 2. Podłączenie zasilania do układu 

 3. Włączenie przycisków: 

przycisk 3 – napięcie z diody Zenera (Vz = 4,3 V ± 5%) podłączone zostaje do 

wejścia nieodwracającego wzmacniacza 

przycisk 5 – wyjście wzmacniacza podłączane jest do jego wejścia 

odwracającego, wzmacniacz pracuje wobec tego jako wtórnik napięciowy 

Patrz rys. 10. 
 

UWAGI DO WYKONANIA POMIARÓW ! 

 Scalony czujnik temperatury, termistor oraz dioda są na stałe umieszczone na 

ogrzewanej płytce. Trzeba tylko w kolejnych częściach ćwiczenia dołączać ich 

wyprowadzenia do gniazd układu pomiarowego. 

 Układ należy zasilać napięciem:   

    12 V @ 2 A (grzałka i stanowisko)  

                           lub  8 V @ 100 mA (stanowisko) i 12V @ 1,5 A  (grzałka). 

 Wybór sposobu zasilania: według wskazań prowadzącego. 
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Rys. 10. Realizacja układu wtórnika (po włączeniu przycisków 3 i 5). 

 4. Pomiar (gniazda Vwy, THs-) i ustawienie napięcia zasilania układu termistora przy 

pomocy potencjometru P1 (przez wykorzystanie zależności spadku napięcia od 

natężenia prądu wstecznego Vz(Iz) dla diody Zenera) 

 5. Włączenie do układu termistora rezystorów: szeregowego (gniazdo Rs)  

i równoległego (gniazdo Rr) o wartościach rezystancji, które poda prowadzący 

laboratorium 

 6. Podłączenie amperomierza do gniazd THi+ THi - 

 7. Podłączenie woltomierza do gniazd THs+ THs - 

 8. Podłączenie termistora do gniazda na stanowisku 

 9. Podłączenie woltomierza do gniazda wyjściowego czujnika temperatury  

(między Vtemp i masę układu) 

3. 1. 2. Pomiary 

Należy wykonać pomiar napięcia URS na rezystorze szeregowym Rs oraz prądu ITH 

płynącego przez termistor, rejestrując punkty pomiarowe (prąd, napięcie, temperatura) 

w przedziale 25/30÷85/90°C, co 5°C.  

UWAGI! 

 Podczas zwiększania temperatury należy wykorzystywać tylko tranzystor pracujący 

jako element grzewczy, nie wykorzystywać wiatraka! Należy stopniowo zwiększać 

moc elementu odpowiednim potencjometrem. 

 Po zakończeniu pomiarów odłączyć termistor z gniazda! 
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3. 1. 3. Opracowanie wyników 

W sprawozdaniu należy wykonać wykresy: 

 rezystancji termistora RTH w funkcji temperatury 

 zależności napięcia URS na rezystorze szeregowym od temperatury 

 zależności błędu bezwzględnego ΔT (pochodzącego od samopodgrzewania się 

termistora) od temperatury 

(wg podanego wzoru i parametrów układu: ΔT = P/A ; A ≈ 0,007 W/K) 

Zaproponować liniową zależność T'(URS) przybliżającą charakterystykę T(URS) w przedziale 

symetrycznym względem środka zakresu (np. 30 ÷ 80°C, symetryczny względem 55°C): 

T' = A · URS + B 

Podać współczynniki A i B tej zależności. 

Wykonać wykresy: 

 charakterystyki doświadczalnej i zaproponowanej zależności liniowej (obie w funkcji 

napięcia URS, we wspólnym układzie współrzędnych) 

 błędu nieliniowości ΔTnlin w funkcji napięcia URS (razem z powyższymi 

charakterystykami, należy umieścić dodatkową oś Y na wykresie) 

 
 

 
 

 

∆Tnlin = T' - T 
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3. 2. Pomiar temperatury przy pomocy diody półprzewodnikowej 

3. 2. 1. Przygotowanie stanowiska 

Czynności do wykonania: 

 1. Podłączenie czujnika temperatury do gniazda na stanowisku 

 2. Podłączenie zasilania do układu 

 3. Włączenie przycisków: 

przycisk 2 i przycisk 3 – wzmacniacz w tej konfiguracji pracuje jako źródło 

prądowe dla diody pomiarowej. 

 

Rys. 11. Realizacja źródła prądowego na stanowisku pomiarowym (po włączeniu przycisków 2 i 3). 

 4. Podłączenie amperomierza do gniazda pomiarowego diody 

 5. Ustawienie prądu pomiarowego diody (np. 100 μA) 

(regulacja prądu: potencjometr P2 – zgrubna, potencjometr P1 – dokładna) 

 6. Odłączenie amperomierza 

 7. Podłączenie woltomierza do gniazda pomiarowego diody 

 8. Podłączenie diody do gniazda (D-, D+) na stanowisku 

 9. Podłączenie woltomierza do gniazda wyjściowego czujnika temperatury 

(między Vtemp i masę układu) 
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3. 2. 2. Pomiary 

Wykonać pomiar napięcia na diodzie rejestrując punkty pomiarowe (napięcie, temperatura)  

w przedziale 25/30÷85/90°C, co 5°C. Powtórzyć pomiar zmniejszając temperaturę dla dużego 

prądu pomiarowego, np. 2 mA. 

 

3. 2. 3. Opracowanie wyników 

W sprawozdaniu należy wykonać wykresy (dla obu pomiarów): 

 zależności spadku napięcia na diodzie UD od temperatury (dla obu pomiarów we 

wspólnym układzie współrzędnych)  

 zależności błędu bezwzględnego ΔT (pochodzącego od samopodgrzewania się diody) 

od temperatury (oddzielnie dla każdego pomiaru) 

(wg podanego wzoru i parametrów układu: ΔT = P·RthD ; RthD ≈ 300 K/W). 

 

Wyznaczyć czułość temperaturową diody (dla obu prądów pomiarowych, np. z wykorzy-

staniem regresji liniowej). Jak prąd pomiarowy wpływa na własności pomiarowe diody? 

W szczególności należy zwrócić uwagę na charakterystykę UD(T). 

Porównać wyznaczoną doświadczalnie czułość diody z typową czułością tego typu 

elementów (na stanowisku znajduje się dioda krzemowa). 

UWAGI! 

 Podczas zwiększania temperatury należy wykorzystywać tylko tranzystor pracujący 

jako element grzewczy, nie wykorzystywać wiatraka. Należy stopniowo zwiększać 

moc elementu odpowiednim potencjometrem. 

 Po zakończeniu pomiaru należy załączyć wiatrak i schłodzić układ! 

 Po zakończeniu pomiarów odłączyć diodę z gniazda. 
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3. 3. Pomiar temperatury przy pomocy termopary 

3. 3. 1. Przygotowanie stanowiska 

Czynności do wykonania: 

1. Podłączenie czujnika temperatury do gniazda na stanowisku 

2. Podłączenie zasilania do układu 

3. Włączenie przycisków: 

przycisk 1 i przycisk 4 – w tej konfiguracji wzmacniacz pracuje jako 

wzmacniacz odwracający o wzmocnieniu równym 511 

( R2 = 510 kΩ, R1 = 1 kΩ ) 

 

 

Rys. 12. Realizacja układu wzmacniacza nieodwracającego na stanowisku pomiarowym 
(po włączeniu przycisków 1 i 4). 

4. Podłączenie woltomierza do gniazd TPwy+ i THs- (masa układu) 

5. Podłączenie termopary do gniazda na stanowisku 

6. Podłączenie woltomierza do gniazda wyjściowego czujnika temperatury 

(między Vtemp i masę układu) 

3. 3. 2. Pomiary 

Umieścić termoparę w kieszeni układu grzewczego. 

Wykonać pomiar temperatury otoczenia (przyjmujemy temperaturę połączenia płytka – wtyki 

termopary jako równą temperaturze otoczenia). 

Wykonać pomiar napięcia wyjściowego wzmacniacza (czyli wzmocnionej SEM termopary), 

rejestrując punkty pomiarowe (napięcie, temperatura) w przedziale 25/30÷85/90°C, co 5°C. 

Na początku temperaturę zwiększać, a następnie, po przekroczeniu 85/90°C, zmniejszać, 

rejestrując przy tym punkt pomiarowy, w którym rozpoczął się spadek temperatury. 
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3. 3. 3. Opracowanie wyników 

W sprawozdaniu należy wykonać wykresy: 

 SEM termopary w funkcji zarejestrowanej temperatury 

 SEM termopary w funkcji temperatury obliczonej w oparciu o znaną czułość termopary  

(typ K, 41 μV/K) (obie charakterystyki we wspólnym układzie współrzędnych) 

 

(UWAGA: czy rejestrowane napięcie UTPwy, to SEM termopary?) 

 

 

Czy można wskazać na wykresach histerezę pochodzącą od układu pomiarowego? 

Wyznaczyć czułość termopary i porównać ją z podaną czułością termopary typu K. 

Jakie układy stosuje się w celu kompensacji wpływu zmian temperatury złącza odniesienia na 

wynik pomiaru temperatury? 

UWAGI! 

 Podczas zwiększania temperatury należy wykorzystywać tylko tranzystor pracujący 

jako element grzewczy, nie wykorzystywać wiatraka. Należy stopniowo zwiększać 

moc elementu odpowiednim potencjometrem. 

 Chłodzenie elementu realizować początkowo przez wyłączenie grzania.  

Wiatrak należy załączyć dopiero w zakresie niskich temperatur, poniżej 40÷50°C. 

 Po zakończeniu pomiaru należy załączyć wiatrak i schłodzić układ, a następnie 

odłączyć termoparę z gniazda. 
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4. Tabele pomiarów 

Pomiar temperatury  
przy pomocy diody  

Pomiar temperatury  
przy pomocy termistora 

Temperatura 

[°C] 

UD [mV]  
Temperatura 

[°C] 

Rs = _____   Rr = ______ 

ID1 = ______ ID2 = ______  US ITH 
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Pomiar temperatury z wykorzystaniem termopary 

Totoczenia = ______ [°C] 

Temp. rosnąca Temp. malejąca 

Temperatura 

[°C] 
UTPwy [mV] 

Temperatura 

[°C] 
UTPwy [mV] 
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