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Automatyka i pomiar wielkości fizykochemicznych 
 

 
 
 

ĆWICZENIE NR   8 
 

Temat ćwiczenia:   Czujniki wielkości fizykochemicznych.  
     Wyznaczanie charakterystyki temperaturowej: termorezystora  

(a) półprzewodnikowego (NTC), (b) platynowego (Pt 100) lub 
(c) termopary typu K (NICr-NiAl) 

 
 

 
Cel ćwiczenia: Umiejętność doboru elektrycznego czujnika temperatury; analiza zmian oporu 
termorezystora półprzewodnikowego (a), termorezystora platynowego (b) oraz STE 
termopary (c) wraz ze zmianą temperatury. 

 
Zagadnienia do kolokwium:  

Czujniki pomiarowe, klasyfikacja. Termometria. Skale temperatur; punkty stałe. Czujniki 
wielkości cieplnych: pomiary temperatury (0 zasada termodynamiki, rodzaje termometrów, 
pirometry) i ilości ciepła. Termorezystory półprzewodnikowe (NTC, PTC, CTR) i metaliczne. 
Efekt Peltiera i Thompsona. Termopary, klasyfikacja. Termostosy. Metody pomiaru STE 
termopary. 
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Sprzęt laboratoryjny: 

Termorezystor półprzewodnikowy (NTC), platynowy (Pt 100), termopara typu K; termometr 
wzorcowy; termostat z regulatorem temperatury; komputer z programem do akwizycji danych 
z termometru Ertco-Hart; zestaw do odtwarzania punktu potrójnego wody; „suchy” lód. 
 
Przebieg ćwiczenia:  

1. Po konsultacji z prowadzącym wybrać jeden (lub dwa) z elektrycznych czujników  
    temperatury: (a), (b) lub (c). 
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2. Uruchomić układ termostatujący z termostatem wodnym. Ustawić pierwszą temperaturę  
    pomiaru T = 293.15 K.  
3. Wybrany czujnik (wskazany przez prowadzącego) umieścić go w komorze termostatu. Po  
    starannym wytermostatowaniu układu (ok. 15 min.) dokonać pomiaru (oporu lub STE - w  
    zależności od wybranego czujnika). 
4. Wykonać analogiczne pomiary w kolejnych temperaturach (z krokiem ok. 5 K) w zakresie  
    do 323.15 K.  
5. Odtworzyć punkt potrójny wody. Wyznaczyć opór wybranego termorezystora lub STE  
    termopary. 
 
 
Opracowanie wyników: 

Opis i schemat stanowiska pomiarowego. Tabelaryczne zestawienie wyników. Wykresy (log 
R = f(T-1), R = f(T), lub E = f(T)) – w zależności od wybranego czujnika. Współczynniki 
temperaturowych zależności oporu R czujników rezystancyjnych lub siły termoelektrycznej 
STE termopary – w zależności od wybranego czujnika. Energia aktywacji przewodnictwa 
elektrycznego, stała materiałowa oraz współczynnik temperaturowy dla termistora. Wpływ 
temperatury spoiny odniesienia na STE termopary. Analiza błędów. Dyskusja wyników, 
porównanie z wartościami literaturowymi, wnioski. 
 
 
Tabela 
Stała materiałowa, współczynnik temperaturowy oporu oraz energia aktywacji przewodnictwa 
elektrycznego termistorów typu NTC 

Stała materiałowa / K Współczynnik temperaturowy 
oporu dla T =298.15 K / 100 Κ100 Κ100 Κ100 Κ−1−1−1−1 

Energia aktywacji / eV 

1500 -1.69 0.13 

2000 -2.25 0.17 

2500 -2.81 0.21 

3000 -3.38 0.26 

3500 -3.94 0.31 

4000 -4.50 0.34 

4500 -5.06 0.39 

5000 -5.63 0.43 

5500 -6.10 0.47 

6000 -6.70 0.51 
 


