
Fizica 1 - LUCRAREA 09 

 

MĂSURAREA TEMPERATURII 

 

A. Cu ajutorul termometrului rezistor 

Observaţie : Lucrările A, B, C se efectuează simultan, folosind o singură etuvă pentru 

încălzire, aşa cum este descris în lucrarea C. 

     Scara internaţională a temperaturilor (adoptat ă în anul 1927 şi revizuită în anul 1948) se 

bazează pe o serie de temperaturi fixe bine determinate (punctele fundamentale ale scării) în 

concordanţă cu scara termodinamică a temperaturilor.Temperaturile intermediare se stabilesc cu 

ajutorul anumitor aparate standard, care sunt etalonate pe baza punctelor fundamentale şi 

verificate, la temperaturile intermediare, prin formule speciale de interpolare. Iată mai jos 

punctele fixe fundamentale ale scării internaţionale a temperaturilor (presiunea atmosferică este 

presupusă normală : 101325 N/m2): 

 

Punctul de fierbere al oxigenului…………………….. – 182,970ºC 

Punctul de fierbere al apei …………………………..  100ºC  

Punctul de topire al gheţii  …………………………..  0ºC 

Punctul de fierbere al sulfului ………………………   444,600ºC  

Punctul de solidificare al argintului…………………   960,8ºC 

Punctul de solidificare al aurului……………………   1063,0ºC 

 

     Termometrul etalon pentru măsurarea temperaturilor între 0ºC (punctul de topire al gheţii) 

şi 630,5ºC (punctul de solidificare al stibiului), precum şi între –182,970ºC (punctul de fierbere 

al oxigenului) şi 0ºC este termometrul cu rezistenţă de platină. În primul interval de temperatură 

(0….630,5ºC), rezistenţa de platină variază după legea: 

Rt= Ro(1 + At + Bt2)                                (1)                                                     



în care Rt este rezistenţ a la temperatura tºC a firului de platină, Ro rezistenţa aceluiaşi fir la 

temperatura 0ºC, iar A şi B sunt constante care se determină pe baza formulei de mai sus şi pe 

baza valorilor lui Rt la punctul de fierbere al apei(100ºC) şi al sulfului (444,600ºC). 

           De la punctul de fierbere al oxigenului (–182,970ºC) până la 0ºC, temperatura este dată tot 

de termometrul etalon cu rezistenţă de platină cu ajutorul formulei: 

  

                                                 Rt = Ro(1 + At + Bt2 + Ct3(t – 100))                                 (2) 

 

undeA şi B se determină ca mai sus, iar constanta C se determină pe baza valorii lui Rt la punctul 

de fierbere al oxigenului. Determinând constantele din formulele respective, spunem că 

termometrul cu rezistenţă de platină este etalonat şi se poate măsura orice temperatură din acel 

interval, servind drept etalon pentru celelalte instrumente de măsură. Pentru a avea un bun 

termometru etalon, platina din care este construit termometrultrebuie să fie foarte pură. În acest 

caz ea îndeplineşte condiţia R100 / Ro = 1,3910. 

     De la punctul de solidificare al stibiului (630,5ºC) până la punctul de solidificare al 

aurului (1063,0ºC), temperatura se determină pe baza formulei: 

 

                                                   E = a + bt + ct2                                                                 (3) 

 

undeE este forţa termoelectromotoare a unui termocuplu platină – platină + 10% rodiu, una din suduri 

fiind la 0ºC, iar cealaltă la tºC. Constantele a, b, c se determină măsurând E la temperaturile de 

solidificare a stibiului (630,5ºC), argintului (960,8ºC)şi aurului(1063,0ºC). 

          Pentru temperaturi mai înalte decât 1063º C se foloseşte o metodă bazată pe legile radiaţ 

iei corpului negru. 

 

 

Scopul lucrării 

 

            În această lucrare se determină coeficientul termic A al rezistenţei .Se poate folosi un 

termometru cu rezistenţă din fir de platină, fie un termometru din fir de cupru. Cupru ca şi 

platina, are un coeficient termic al rezistenţei relativ mare în comparaţie cu celelalte metale. 

Pentru un interval mic de temperatură (0 – 150ºC) variaţia rezistenţei electrice este practice 

liniară, de aceea se poate folosi relaţia: 



 

                                       Rt = Ro(1 + At )                                                (4) 

 

unde am notat cu Rt rezistenţa electrică a firului la tºC, cu Ro rezistenţa aceluiaşi fir la 0ºC, iar cu 

A coeficientul termic al rezistenţ ei. Din relaţia de mai sus se poate calcula A măsurând pe Rt la 

temperatura de fierbere a apei şi pe Ro la temperatura de topire a ghieţii. O dată A determinat, 

putem măsura o altă temperatură t măsurând pe Rt pentru acea temperatură. 

     Coeficientul termic A poate fi determinat pe cale grafică din panta curbei (graficului) de 

variaţia a rezistenţei R în funcţie de temperatura t, R = f(t) (curba se aproximează cu o linie 

dreaptă). 

 

 

Descrierea aparatului 

 

     Termometrul cu rezistenţă din fir de platin ă este format dintr-o bandă (fâşie) de lungime 

~ 15 cm şi lăţime ~ 1 cm, pe care bobinat firul de platină. 

     Termometrul cu rezistenţă de cupru constă dintr-o bobină cu fir de cupru foarte subţire ale 

cărei capete merg la două borne de unde se pun în legătură cu dispozitivul de măsurat rezistenţa 

electrică (puntea Wheatstone). 

 

Principiul de măsurare a rezistenţei este următorul: 

 

      Fie o rezistenţă X de măsurat . Aceasta se montează într-un circuit în care mai intră o 

rezistenţă etalon cunoscută N, o rezistenţă semivariabilă a, un galvanometru G, o pilă electrică E 

şi o rezistenţă electrică variabilă R (fig.1). 

Variind pe R se ajunge la echilibrul punţii, când prin G nu trece curent . În acest caz, punctele A 

şi C se găsesc la acelaşi potenţ ial, adică căderile de tensiune de la B la A şi de la B la C sunt 

aceleaşi. Cum la echilibru prin G nu trece curent, înseamnă că avemegalitatea intensităţilor 

curenţilor:           𝐼𝑁=𝐼𝑋,  Ia = 𝐼𝑅 ; 

 

           Deci         UN = NIN = Ua = aIa,                                                                                 (5) 

 

Împărţind relaţiile între ele şi ţinând seama de egalitatea intensităţilor curenţilor,avem: 
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Rezistenţa a semivariabilă : 1, 10, 100, 1000, ohmi (cu ajutorul fişelor) permiţând măsurarea 

rezistenţ elor X de diferite ordine de mărime. Rezistenţa R este formată din grupuri de rezistenţ e 

dând sutele, zecile, unit ăţile şi zecimile de ohm. În cazul montajului nostru alegem N = 100 

ohmi (de ex. de la un reostat reglat adecvat). Alegem de asemenea a =100 ohmi, astfel încât : 

 

X = 100100
R= R                                                                                       (7) 

 

 

În fig. 2 sunt arătate schemele bloc ale aparatului şi schema de conexiuni. 

      Se poate folosi un alt tip de punte Wheatstone, care conţ ine rezistenţ a etalon în interior. 

Atunci rezistenţa necunoscută𝑅𝑋se leagă la bornele notate cu𝑋𝐵. Acumulatorul (bateria) se leagă 

la bornele notate cu бB, iar galvanometrul la bornele г. Se vor fixa rezistenţele 𝑅1= 100 Ω şi 𝑅2= 

1000 Ω (deci raportul lor este 1/10).Dacă R  este  rezistenţa  citită (la  ploturi) la echilibrul 

punţii, rezultă în acest caz pentru𝑅𝑋: 

 

                                                𝑅𝑋 =  
𝑅1

𝑅2
 𝑅 =  

𝑅

10
                                              (8) 

 



 
 

 

C. Cu ajutorul termometrului cu rezistor (semiconductor) 

 

Principiul lucrării 

 

     Corpul termometric în acest caz este un semiconductor a cărei rezistenţă scade sensibil cu 

creşterea temperaturii, în timp ce la metale rezistenţa creşte cu temperatura (acest termometru se 

mai numeşte şi termistor). 

     O dată cu creşterea temperaturii creşte agitaţia termică a atomilor (ionilor) din nodurile 

reţelei cristaline, mai exact cresc vibraţiile termice ale reţelei cristaline. Acesta duce la creşterea 

rezistenţei întâmpinate de purtătorii de sarcină din partea reţelei cristaline în mişcarea lor 

ordinată (sub formă de curent electric). 

      La metale concentraţia electronilor liberi de conducţie este foarte mare şi practic nu 

variază cu temperatura, de aceea mecanismul de mai sus duce la creşterea rezistenţei electrice a 

metalelor cu temperatura. 

     La semiconductori concentraţia purtătorilor de sarcină este mică, dar creşte puternic cu 

temperatura, ceea ce duce la o creştere sensibilă a conductivităţii electrice cu temperatura. La 

temperaturi mai joase concentraţia purtătorilor creşte datorită ionizării impurităţilor 

(conductibilitatea extrinsecă sau de impurităţi) iar la temperaturi mai ridicate concentraţia 

purtătorilor creşte datorită trecerii electronilor din banda de valenţă în banda de conducţie 

(conductibilitatea intrinsecă ). 

 



 

Modul de lucru 

 

      În lucrarea de faţă se vor efectua simultan măsurători cu cele 3 termometre: 

termometrul de rezistenţă, termocuplul şi termistorul. 

 

1. În locul încălzirii într-un vas cu apă, se foloseşte o etuvă. Înainte de a pune etuva la 

reţeaua de 220 V, se pun cele două butoane din faţă în poziţia zero. În această situaţie se fac 

primele măsurători, la temperatura camerei, indicate mai jos.  

2. Puntea Wheatstone folosită conţine rezistenţa etalon în interior. Rezistenţa necunoscută 

RX se leagă la bornele notate cu XB . Acumulatorul se leagă la bornele notate cu БB, iar 

galvanometrul la bornele Г. Se vor fixa rezistenţele R1 = 100 Ω şi R2 = 1000 Ω. Dacă R este 

rezistenţa citită (la ploturi) la echilibrul punţii, rezultă:  

 

R
X = 

R1 

R = 

 R                                                                                    

(9) 
 

R2 10 
 

    
 

 

1. Se pune gheaţă cu puţină apă în vasul în care se introduce apoi prin orificiul capacului 

termocuplul cu sudura rece (din eprubeta subţire).  

2. La temperatura camerei, se măsoară rezistenţa termometrului cu rezistenţă şi rezistenţa 

termistorului. În prealabil se deblochează echipajul mobil al galvanometrului (rotind cu 90º 

butonul respectiv) şi se conectează acumulatorul prin introducerea fişei respective.  

 

Atenţie.   

     Înainte de a conecta galvanometrul prin apăsarea pe timp foarte scurt abutonului notat cu 

k, se va echilibra în prealabil, aproximativ puntea, astfel curentul mare de dezechilibru va strica 

galvanometrul. Butonul galvanometrului k se va apăsa de fiecare dată pentru un timp foarte scurt, 

doar pentru a vedea în ce sens deviază acul galvanometrului. La temperatura camerei rezistenţa 

termometrului cu rezistenţă (de platină), este de aproximativ 100 Ω, iar pentru cea a termistorului 

de aproximativ 10 Ω, deci înainte de a conecta galvanometrul pentru măsurare se va fixa în 

prealabil pe ploturi rezistenţa R = 1000 Ω, respectiv pentru termistor R = 100 Ω (R este de R2/R1 

= 10 ori mai mare decât RX1).  

3. Se conectează transformatorul beculeţului de scală al milivoltmetrului la reţeaua de 220 V 

curent alternativ. Se citeşte tensiunea termoelectromotoare generată de termocuplu (fire albe) (se 



deblochează în prealabil echipajul mobil al milivoltmetrului).  

4. Toate rezultatele se trec într-un tabel de forma următoare. La fiecare măsurătoare de mai 

jos se va citi imediat (simultan) temperatura etuvei, deoarece trecând de la măsurarea rezistenţei 

termistorului sau la citirea tensiunii termoelectromotoare atermocuplului, temperatura etuvei se 

poate schimba între timp. De aceea temperatura citită de fiecare dată se va trece în tabel în 

coloana corespunzătoare. 

5. Se porneşte etuva, rotind butonul de sus spre dreapta până la aprinderea becului din dreptul 

lui . Se fac determinări succesive ale rezistenţei, termistorului şi termometrului cu rezistenţă în 

timpul încălzirii etuvei, prin echilibrarea punţii Wheatstone. Se presupune că inerţia acestor 

termometre nu este prea mare. După echilibrarea punţii se citeşte temperatura indicată de 

termometrul cu mercur . 

Se citeşte de asemenea, tensiunea electromotoare a termocuplului indicată de milivolmetru. 

Se fac 10 – 12 determinări pentru fiecare termometru în intervalul de temperatură 20 – 

100ºC. 

După terminarea tuturor determinărilor se blochează la loc echipajele mobile ale 

galvanometrului şi milivolmetrului, se deconectează alimentarea punţii şi se deschide uşa etuvei 

pentru răcire. 

 

Termometrul cu rezistenţă Termistorul  Termocuplul 

tºC R (Ω) tºC R(Ω) tºC  E(mV) 

       

 

 

Prelucrarea datelor 

1. Se vor trasa graficele rezistenţei în funcţie de temperatură, R = f(t), pentru termometrul 

cu rezistenţă şi pentru termistor, precum şi graficul tensiunii termoelectromotoare în funcţie de 

temperatură, E = f(t), pentru termocuplu.  

2. Aproximând curba R = f(t) de la termometrul cu rezistenţă printr-o linie dreaptă:  

R = Ro(1 + At), 

se va determina ordonata la origine Ro a dreptei şi panta ei : 

m = RoA = (h – Ro)/t, 

unde (t, R) sunt coordonatele unui punct al dreptei (2) care aproximează curba R = f(t). Acest 

punct se alege convenabil cât mai departe spre t ~100ºC. Cunoscând Roşi m = RoA, se va calcula 

coeficientul termic A: 



A = RoA/Ro= m/Ro 

 

3. Deoarece rezistenţa termistorului variază după o lege exponenţională:  

 

R = A eε/ 2kT, 

 

k = 1,38*10
-23

J/grd  -  constanta Boltzmann   (T = 273 + t), 
 

  
 

lnR = lnA + 
ε 

,  

2kT 
 

  
 

 

Unde ε este lărgimea benzii interzise (în cazul conductibilităţii intrinseci) sau se exprimă prin 

energia de ionizare a impurităţilor (în cazul conductibilităţii extrinseci sau de impurităţi) se va 

trasa din nou graficul rezistenţei termistorului într-o scară logaritmică, anume: 

 

 

lgR = f( 

1000  ε /1,6 *10−19 1000  
 

  

) = lg A= 0,4343 1,38 *10−23

=lgA+2,5ε
 

  

, 

 

 T  T 
 

 

Unde ε este acum exprimat în eV. Prin urmare graficul lui lgR în funcţie de 1000/T trebuie să fie 

o linie dreaptă cu panta m = 2,5ε . Aproximând graficul obţinut printr-olinie dreaptă, se va 

determina panta acesteia luând două puncte pe dreaptă, mai depărtate între ele: 

 

m = 2,5ε= 
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Se va calcula intervalul energetic ε exprimat în eV: 

 

 

ε = 0,4 m= 0,4 
 lg R2 −lgR1  
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4. Aproximând curba E = f(t) de la termocuplu cu o linie dreaptă: 

 

E = a + bt, 

 

se va determina grafic sensibilitatea (medie) a termocuplului: 

 

 

s = dE = b = E2 − E1 , 
 

dt t2 
  

  −t1 
 

 

unde (t1, E1) şi (t2, E2) sunt două puncte de pe dreaptă, situate cât mai departe unul de altul spre 

extremităţile segmentului de dreaptă care aproximează curba E = f(t). Se va exprima 

sensibilitatea în µV /grad. 

5. Se va aplica calculul erorilor pentru toate mărimile măsurate. 


