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                                  Cechowanie termopary i termistora. 

                                              
 

 

 

Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności napięcia generowanego w termoparze od różnicy 

temperatur między jej a złączami (cechowanie termopary) a dla chętnych/ambitnych sporządzenie 

krzywej cechowania dla termistora NTC. Zadania dodatkowe umożliwiają zapoznanie się                

z zasadami obsługi elektronicznych mierników elektrycznych (ocena niepewności pomiarów,    

zasady poprawnego dobierania zakresów pracy) oraz eksperymentalne sprawdzenie reguł obliczania 

oporu zastępczego układu oporników połączonych szeregowo i równolegle. 

 

Zagadnienia do przygotowania: 

 napięcie elektryczne, natężenie prądu elektrycznego, opór elektryczny, 

 prawo Ohma, 

 opór zastępczy oporników połączonych szeregowo i równolegle, 

 zjawiska termoelektryczne, w szczególności efekt Seebecka, 

 budowa termopary i zależność napięcia termopary od różnicy temperatur między złączami, 

 termistor: definicja, zależność oporu termistora typu NTC od temperatury. 

 

 

1.     Podstawowe pojęcia i definicje 

 
Napięcie elektryczne to różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu 

elektrycznego. Zwykle oznaczane jest literą U. Jednostką napięcia w układzie SI jest wolt (V). 

Prąd elektryczny to uporządkowany ruch nośników ładunku, np. elektronów, jonów. Umownie 

przyjęło się określać kierunek przepływu prądu poprzez opisanie ruchu ładunków dodatnich, 

niezależnie od tego jaki jest rzeczywisty znak i kierunek ruchu nośników w danym materiale [1]. 

Przepływ ładunków wywołany jest różnicą potencjałów elektrycznych między końcami 

przewodnika. Natężenie prądu zwykle oznaczamy literą I , a jego jednostką jest amper (A). 

Opór elektryczny (rezystancja) jest wielkością wiążącą natężenie prądu, jaki przepłynie przez 

element układu elektrycznego, gdy przyłożymy do  niego różnicę potencjałów U.  Zwyczajowo 

opór elektryczny oznacza się symbolem R. Jednostką oporu elektrycznego jest om (Ω). 

Prawo Ohma 
Natężenie prądu stałego I płynącego przez opornik jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia U 

(różnicy potencjałów pomiędzy końcami przewodnika), a współczynnikiem proporcjonalności jest 

odwrotność oporu: 

 

I= U/R     (1.1) 

 

stąd jednostka oporu Ω=V/A. 

Opór zastępczy układu oporników 

Połączenie szeregowe oporów to takie połączenie, w którym jeden z końców jednego opornika 

łączymy z jednym z końców kolejnego opornika, jak na Rys. 1. Przez oba opory płynie ten sam 

prąd I, zaś spadek napięcia na układzie oporników to suma spadków napięć na obu opornikach: 

U=U1+U2. Opór zastępczy takiego układu wynosi więc: 

 

RS= R1 + R2          (1.2) 
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gdzie RS jest oporem zastępczym układu. Gdyby zastąpić układ tych dwóch oporników jednym 

opornikiem o oporze RS, to w pozostałej części układu nie dałoby się zauważyć tej zmiany. 

 
 

Rys. 1. Schemat szeregowego połączenia oporów. 

 

Połączenie równoległe oporników to takie połączenie, gdy łączymy każdy z końców jednego 

opornika z analogicznym końcem drugiego, jak na Rysunku 2. Jak widać napięcie  na każdym  

oporniku jest takie samo i wynosi dokładnie tyle, ile wynosiłoby na oporze zastępczym. Dla dwóch 

oporników połączonych równolegle: 

  

1/RR=1/R1 + 1/R2          (1.3) 

 

 
 

Rys. 2. Schemat równoległego połączenia oporów. 

 

 

Zjawiska termoelektryczne 

Zjawiska termoelektryczne to zjawiska łączące procesy cieplne i elektryczne w materiałach 

przewodzących (przewodnikach, półprzewodnikach). Na styku dwóch metali, ze względu na różną 

koncentrację elektronów i różną pracę wyjścia elektronów z metalu, pojawia się niezerowe napięcie 

kontaktowe. Wartość tego napięcia zależy od rodzaju metali tworzących połączenie oraz od 

temperatury, w której  to połączenie się znajduje. Do zjawisk termoelektrycznych zaliczamy między 

innymi: efekt Seebecka, efekt Peltiera i efekt Thompsona. 

Zjawisko Seebecka polega na powstawaniu niezerowego napięcia w układzie dwóch metalowych 

przewodników połączonych oboma końcami (złącza), gdy złącza będą miały (z powodu czynników 

zewnętrznych) różne temperatury. Natomiast, jeżeli przez układ połączonych przewodników (ze 

złączami o tej samej temperaturze) zacznie płynąć prąd, to na jednym ze złącz będzie wydzielane 

ciepło, na drugim zaś będzie ono pochłaniane. Kierunek przepływu ciepła zależy od kierunku 

przepływu prądu. Jest to zjawisko Peltiera. Zjawisko termoelektryczne można również 

zaobserwować w pojedynczym przewodniku, przez który płynie prąd, a którego końce mają różne 

temperatury. W zależności od kierunku przepływu prądu w przewodniku takim będzie wydzielane 

lub pochłaniane ciepło. Nosi to nazwę zjawiska Thompsona. 

 

Termopara 

Termopara, zwana także ogniwem termoelektrycznym, to przyrząd służący do pomiaru temperatury 

w oparciu o efekt Seebecka. Termopara zbudowana jest z dwóch przewodników połączonych 

oboma końcami. Na skutek różnicy temperatur między złączami w układzie takim powstaje 

napięcie elektryczne (patrz powyżej). W obszarze temperatur badanych w tym ćwiczeniu, wartość 

tego napięcia jest proporcjonalna do różnicy temperatur w miejscach styków, zgodnie z formułą: 

 

     U=α(T1-T2)    (1.4) 
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gdzie α jest stałą termopary (poszukiwaną w tym ćwiczeniu), a T1 i T2 to temperatury, w jakich 

znajdują  się złącza termopary. Cechowanie termopary polega na dokonaniu pomiaru napięć 

wywołanych różnicami temperatur na złączach termopary i wyznaczeniu stałej α (patrz 1.4). 

Termopary stosowane są w bardzo szerokim zakresie temperatur: obszar ich pracy mieści się 

w przedziale od -200 ºC do 1800 ºC. 

 

Termistor – typy termistorów, zależność oporu termistora typu NTC od temperatury 

Termistor to element elektroniczny cechujący się nieliniową zależnością oporu od temperatury. 

Termistory to najczęściej elementy półprzewodnikowe, wykonane np. z tlenków (manganu, tytanu, 

wanadu itp.) lub tytanianu baru. Podobnie jak termopary, termistory wykorzystywane są do 

pomiarów temperatury, np. w lekarskich termometrach elektronicznych. W zależności od typu 

termistora jego opór może rosnąć lub maleć z rosnącą temperaturą. Dla termistorów NTC (Negative 

Temperature Coefficient), opór maleje wraz ze wzrostem temperatury  i zależność tę można opisać 

zależnością eksponencjalną: 

 

R(T)=R0* exp(W/2kT)          (1.5) 

 

gdzie R0 jest stała materiałową termistora, W jest szerokością pasma wzbronionego 

półprzewodnika, z którego wykonany jest termistor, k jest stałą Boltzmana ( k = 1,38×10
-23

 J/k ),    

a T temperaturą wyrażoną w kelwinach ( T = 273.15 + t [K], gdy t jest temperaturą wyrażoną         

w stopniach Celsjusza.  
 

 

2.     Przebieg pomiarów i opis układu doświadczalnego 
 

Wyznaczanie oporu zastępczego układu dwóch oporników (zadanie wstępne) 

Do dyspozycji mamy 4 różne oporniki zamknięte w obudowie,  miernik uniwersalny i kable. 

Ćwiczenie rozpoczynamy od pomiaru oporu poszczególnych oporników miernikiem uniwersalnym. 

Proszę zwrócić szczególną uwagę na wybór optymalnego zakresu pomiarowego miernika. 

Następnie należy wybrać 2 oporniki (najlepiej o takich samych wartościach) i zmierzyć opór ich  

połączenia szeregowego i równoległego. Korzystając ze wzorów (1.2) i (1.3) możemy sprawdzić 

czy wielkości z nich wyliczone zgodne są wielkościami zmierzonymi. 

 

Przypomnienie:  
Wartości A1 i A2 są zgodne wtedy, gdy spełniona jest nierówność: |A1 – A2 | < ΔA1 + ΔA2. 
 Jeśli nierówność ta nie jest spełniona, to wnioskujemy o niezgodności tych wartości. 
 

Opornik R
 
[Ω] ΔR

 
[Ω] 

R1   

R2   

(R1 & R2)s   

(R1 & R2)r   

 
Rs= R1+R2 = ……………………………………………  (zwróć uwagę, że jeśli R1=R2=R to Rs= 2R) 
ΔRs= ΔR1+ΔR2 = …………………………………………………………………………….. 
Rr= R1R2/(R1+R2) = …………………………………   (zwróć uwagę, że jeśli R1=R2=R to Rr= R/2) 
ΔRr= (R

2
2 ΔR1+R1

2
 ΔR2)/(R1+R2)

2
 = ………………………………………………………. 

 

Cechowanie termopary i termistora (zadanie główne) 

W skład układu doświadczalnego wchodzą: termopara i woltomierz cyfrowy (do cechowania 
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termopary) lub termistor i omomierz (do cechowania termistora – zadanie dla chętnych/ambitnych) 

oraz termometr i termos zawierający mieszaninę wody z topniejącym lodem. Termopara, termistor 

 i termometr umieszczone są w probówce znajdującej się w łaźni wodnej. 

 

Termoparę  podłączamy do miliwoltomierza a termistor do omomierza. Włączyć miliwoltomierz    

i omomierz, zmierzyć wartości napięcia i oporu (należy dobrać optymalne zakresy pomiarowe). 

Odczytujemy temperaturę otoczenia. Jedno złącze termopary i termistor wkładamy do zlewki          

z wodą, stojącej na grzejniku, a drugie złącze termopary zanurzamy w termosie z lodem.  Należy 

odczekać, aż ustali się różnica temperatur pomiędzy dwoma złączami termopary oraz temperatura 

termistora (ustalą się wskazania mierników). Odczytujemy i zapisujemy (patrz Tabela 1) 

temperaturę oraz odpowiednio wartości napięcia i oporu. Włączamy grzejnik elektryczny. Proszę 

zwrócić uwagę, by przewody termopary i termistora znajdowały się daleko od płyty grzejnej 

(by uniknąć ich przypalenia). Wraz ze wzrostem temperatury (aż do momentu wrzenia wody) 

należy odczytywać i zapisywać temperaturę oraz wartości napięcia na termoparze i oporu 

termistora. Najlepiej jest robić to co 2 
o
C na przemian dla termopary i termistora. Np. odczyt dla 

termopary dla T= 30, 34, 38, 42, …[
o
C]  a dla termistora dla T= 32, 36, 40, 44,...

 [o
C]. Dane należy 

notować w tabeli jak poniżej (Tabela 1). W czasie pomiaru należy mieszać podgrzewaną wodę. Po 

osiągnięciu temperatury wrzenia wody w łaźni wodnej, należy poczekać na ustabilizowanie się 

temperatur termopary i termistora ( tak, jak na początku eksperymentu). 

 
Tabela 1. Cechowanie termopary i termistora 

Nr pomiaru T [jednostka] U [jednostka] R [jednostka] 

1    

2    

 

 

3. Wskazówki do opracowania wyników 

 

Korzystając ze wzorów (1.2) i (1.3)  należy obliczyć opory zastępcze i niepewności pomiarowe. 

Posługując się znanymi metodami statystycznymi ocenić czy wzory (1.2) i (1.3) są poprawne         

w ramach niepewności pomiarowych (jednoznacznie sformułowane wnioski muszą znaleźć się 

w sprawozdaniu). 

W przypadku termopary wczytujemy dane do komputera. Korzystając ze wzoru (1.4) i posługując 

się klasyczną regresją liniową, wyznaczamy stałą termopary i jej niepewność pomiarową. 

Poprawnie zaokrąglone wielkości umieszczamy w sprawozdaniu.  

 

Przypomnienie: 

Temperatura mieszaniny topniejącego lodu i wody wynosi 0°C.   

W przypadku termistora wykonujemy wykres zależności oporu od odwrotności temperatury w skali 

półlogarytmicznej. Jak wynika ze wzoru (1.5)  powinna być to zależność liniowa, a więc dalsze 

opracowanie możemy wykonać metodą regresji liniowej. Proszę zwrócić uwagę na poprawne 

opisanie osi wykresu. 


