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4. BADANIE TERMOMETRÓW TERMOELEKTRYCZNYCH  
 

4.1. Cel ćwiczenia: 
− zapoznanie się z budową i częściami składowymi róŜnych termometrów termoelektrycznych, 
− określenie warunków prawidłowego pomiaru temperatury spoiny pomiarowej termoelementu przy 
zastosowaniu róŜnych układów pomiarowych. 
 
4.2. Wiadomości podstawowe 
 
 Termometry termoelektryczne naleŜą do najbardziej rozpowszechnionych przyrządów, słuŜących do 
bezpośredniego pomiaru temperatury. Odznaczają się one nadzwyczaj szerokim zakresem mierzalnych 
temperatur oraz wielką moŜliwością dopasowania do lokalnych warunków i potrzeb. Do podstawowych części 
wchodzących w skład kaŜdego termometru termoelektrycznego naleŜy termoelement, przekształcający wielkość 
cieplną (róŜnicę temperatur) na wielkość elektryczną (siłę termoelektryczną) i miernik wielkości elektrycznej, 
mierzący bądź siłę termoelektryczną – bądź napięcie na wolnych końcach termoelementu. Obwody 
termometrów termoelektrycznych mogą być wyposaŜone dodatkowo w przewody kompensacyjne, przewody 
łączeniowe, oporniki wyrównawcze, termostaty i układy do korekcji temperatury. Natomiast sam termoelement 
bywa często wyposaŜony w osłaniającą go obudowę, z którą to razem tworzy czujnik termometryczny. 
 Pomiar temperatury termometrem termoelektrycznym polega na pomiarze siły termoelektrycznej, jaka 
występuje między wolnymi końcami (spoiną odniesienia termoelementu) lub na pomiarze napięcia 
występującego między wolnymi końcami obwodu elektrycznego termoelementu, a zaleŜnego jeszcze dodatkowo 
od rezystancji tego obwodu i rezystancji miernika. 
 Z powyŜszego wynika, Ŝe termometrem termoelektrycznym moŜna mierzyć róŜnice temperatur w 
dwóch układach: w układzie bezprądowym (kompensacyjnym) lub prawie bezprądowym i w układzie, w którym 
w obwodzie termoelementu płynie prąd. Do pomiaru siły termoelektrycznej w układzie bezprądowym słuŜą 
ręczne lub automatyczne kompensatory napięciowe i prądowe, a w układzie prawie bezprądowym − 
miliwoltomierze o bardzo duŜej rezystancji wewnętrznej. Na podstawie odczytanej siły termoelektrycznej i 
znormalizowanej charakterystyki uŜytego do pomiaru termoelementu moŜna wyznaczyć, przy znajomości 
temperatury odniesienia, temperaturę spoiny pomiarowej termoelementu. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 W układach prądowych mierzy się napięcie za pomocą miliwoltomierzy. Na podstawie zmierzonego 
napięcia i przy znajomości rezystancji obwodu zewnętrznego Rz i rezystancji wewnętrznej miliwoltomierza Rw 
moŜna w prosty sposób wyznaczyć siłę termoelektryczną termoelementu: 
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Wyliczona z powyŜszego wzoru siła termoelektryczna słuŜy do określenia temperatury spoiny pomiarowej 
termoelementu. (NaleŜy tutaj zaznaczyć, Ŝe pomiar temperatury w układach prądowych obarczony jest pewnym 
dodatkowym błędem, spowodowanym przepływem prądu w obwodzie termoelektrycznym. Prąd ten moŜe 
powodować samonagrzewanie lub samochłodzenie spoiny pomiarowej, spowodowanych zjawiskami Petlieta i 
Thomsona). Analityczne określenie rezystancji obwodu zewnętrznego Rz miliwoltomierza jest trudne i 
pracochłonne ze względu na zmieniające się wraz z temperaturą wartości rezystancji spoiny pomiarowej 
termoelementu, termoelektrod, przewodów łączących itp. O wiele prostszym i bardziej dokładnym sposobem 
wyznaczenia sumarycznej rezystancji obwodu zewnętrznego jest bezpośredni jej pomiar, dokonywany dla 
kaŜdej z mierzonych temperatur w układzie mostkowym zrównowaŜonym. Stosując mostek zrównowaŜony, 
pomiaru rezystancji naleŜy dokonać dwukrotnie, ze względu na występującą w obwodzie siłę termoelektryczną, 
zmieniając biegunowość na zaciskach mostka. Jako wynik naleŜy przyjmować wartość średnią obydwu 
pomiarów obliczoną ze wzoru: 
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Wartość siły termoelektrycznej, przy braku moŜliwości zmierzenia rezystancji obwodu zewnętrznego, moŜna 
wyznaczyć ze wzoru: 
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gdzie: U1 – wartość napięcia zmierzona miliwoltomierzem na wolnych końcach obwodu termoelektrycznego, U2 
– wartość napięcia zmierzona tym samym miliwoltomierzem na zaciskach włączonego w zamknięty obwód 
termoelektryczny opornika o rezystancji równej rezystancji wewnętrznej uŜytego do pomiaru miliwoltomierza. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Wszystkie przemysłowe termometry termoelektryczne wyposaŜone są w miernik siły termoelektrycznej 
lub w mierniki napięć, wyskalowane w stopniach temperatury. Przy odpowiednio nastawionej temperaturze 
odniesienia mierniki siły termoelektrycznej będą zawsze wskazywały właściwe temperatury, natomiast mierniki 
napięć będą wskazywały właściwe temperatury tylko wtedy, gdy rezystancja obwodu zewnętrznego będzie 
równa rezystancji zewnętrznej, z którą wyskalowano miernik. Dlatego miliwoltomierze wyskalowane w 
stopniach temperatury wyposaŜa się dodatkowo w nastawne oporniki wyrównawcze. Opornik ten włącza się w 
szereg w obwód termoelektryczny, a rezystancję opornika nastawia się na taką wartość, aby sumaryczna 
rezystancja obwodu zewnętrznego miliwoltomierza była równa rezystancji z którą miernik został wyskalowany. 
 JeŜeli, ze względu na wymaganą dokładność pomiaru, występujące zmiany temperatury odniesienia są 
zbyt duŜe, naleŜy tę temperaturę stabilizować lub zastosować samoczynną korekcję wpływu zmian tej 
temperatury. Stabilizację osiąga się zazwyczaj przez zastosowanie termostatu, w którym zanurzone są wolne 
końce termoelementu. Do korekcji natomiast słuŜą mostkowe układy korekcyjne, które wytwarzają dodatkowe 
napięcie stałe, zaleŜne od zastosowanego termoelementu i od zmian temperatury odniesienia. Napięcie to sumuje 
się algebraicznie z siłą termoelektryczną termoelementu. W przypadku pomiaru temperatury termometrami 
wyposaŜonymi w wyzerowane mierniki (wyskalowane w miliwoltach) naleŜy obliczyć poprawki wynikające z 
róŜnicy temperatury między temperaturą odniesienia, dla której został wyskalowany termoelement (0oC), a  
rzeczywistą temperaturą wolnych końców termoelementu. Przy obliczeniu poprawek pamiętać naleŜy o tym, Ŝe 
sumować naleŜy wartości sił elektromotorycznych, a nie wartości temperatur. W przypadku pomiaru 
temperatury termometrami wyposaŜonymi w mierniki napięcia wyskalowane w stopniach trzeba – dla uzyskania 
poprawnego wskazania – ustawić na nich początkową temperaturę równą temperaturze wolnych końców 
termoelementu, o ile mierniki te nie mają wbudowanych wewnątrz bimetalowych lub mostkowych układów 
korekcyjnych. 
 Stabilizacja czy korekcja temperatury odniesienia jest w wielu przypadkach niemoŜliwa do wykonania 
bezpośrednio na wolnych końcach termoelementu. W takich wypadkach wolne końce termoelementu umieszcza 
się dość daleko od urządzenia, którego temperaturę mamy mierzyć. PrzedłuŜenie termoelementów przewodami 
wykonanymi z tego samego materiału co termoelektrody nie powoduje powstawania dodatkowych sił 
termoelektrycznych w obwodzie. JeŜeli jednak ma się do czynienia z termoelementami wykonanymi z metali 
szlachetnych, to znaczne przedłuŜanie ich termoelektrod byłoby zbyt kosztowne. Do przedłuŜenia 
termoelementów zbudowanych z tych metali stosuje się przewody z metali tańszych, dobranych w ten sposób, 
aby siły termoelektryczne powstające w obydwu dodatkowych spoinach wzajemnie się znosiły; wystąpi to 
wtedy, gdy charakterystyka termometryczna termoelementu wykonanego z przewodów uŜytych do przedłuŜenia 
będzie identyczna z charakterystyką termoelementu, do którego te przewody się stosuje. Identyczność 
charakterystyk jest wymagana tylko dla tego zakresu temperatur, w którym moŜe zmieniać się temperatura 
miejsc połączenia tych przewodów z końcami termoelementu. Przewody te nazywają się przewodami 
kompensacyjnymi. Dla odróŜnienia, do jakich termoelementów przeznaczone są dane przewody, ich oploty 
zewnętrzne oznaczone są umownymi barwami. Ponadto dodatnie Ŝyły przewodów kompensacyjnych mają całe 
oploty lub tylko nitkę w oplocie barwy czerwonej. 
 
4.3. Program ćwiczenia 
 W ćwiczeniu naleŜy mierzyć temperaturę pieca za pomocą zbudowanych termometrów 
termoelektrycznych, składających się z jednego termoelementu (NiCr-NiAl), współpracującego w róŜnych 
układach pomiarowych z cyfrowym miernikiem siły termoelektrycznej (siły elektromotorycznej) i cyfrowym 
miernikiem siły termoelektrycznej wyskalowanym w OC oraz analogowym miernikiem napięcia wyskalowanym 
w OC. 
 
4.4. Przebieg ćwiczenia: 
− połączyć badany układ zgodnie z przedstawionym rysunkiem 4.1 i dalej kolejno z układami przedstawionymi 
na rysunku 4.2. 
− mierzyć temperaturę pieca z zastosowaniem miliwoltomierza cyfrowego i miliwoltomierza analogowego 
wyskalowanego w OC. 
PowyŜsze pomiary temperatury pieca wykonywać w następujących układach pomiarowych (zob. rys. 4.2): 
− wolne końce termoelementu połączone z przewodami kompensacyjnymi, których końce znajdują się w 
temperaturze otoczenia (tot) i w termostacie (tts), 
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− wolne końce termoelementu połączone z przewodami kompensacyjnymi i dalej z elektrycznymi układami 
korekcyjnymi (z przystawkami korekcyjnymi), zrównowaŜonymi w temperaturach 0OC i 20OC. 
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Rys. 4.1. Schemat zasilania pieca: 1 − piec, 2 − element grzejny, 3 − regulator temperatury, 4 − termoelement 
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Rys. 4.2. Układy połączeń termoelement − miernik: 1 − termostat lub „powietrze”, 2 − przewody łączące 

(miedziane), 3 − przewody kompensacyjne, 4 − elektryczny układ korekcyjny, 5 − miliwoltomierz lub miernik 
temperatury 

 
4.5. Zawartość sprawozdania: 
− schematy oraz zwięzłe opisy badanych układów, 
− zestawienie wszystkich pomiarów i obliczeń, 
− wzory stosowane do obliczeń, 
− analiza uzyskanych wyników, 
− ocena badanych układów. 
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