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 În lucrarea de faţă se studiază caracteristicile principale I-V şi R-T şi se determina 
parametrii fundamentali ai termistorului cu încălzire directă. Se studiază deasemenea , 
schemele de conectare şi unele exemple de aplicaţii ale termistorului.

Datorită sensibilităţii mari la variaţia temperaturii,termistorii au numeroase aplicaţii în 
măsurare,reglare,stabilitate şi compensarea temperaturii,măsurarea energiei 
radiante,măsurarea presiunii,gazelor şi fluidelor.

Cuprins

Termistorul este un dispozitiv semiconductor a cărui funcţionare se bazează pe variaţia 
puternică a rezistenţei sale cu temperatura. Variaţia temperaturii termistorului se poate realiza 
prin efectul Joule,prin modificarea temperaturii mediului ambient sau prin plasarea sursei de 
căldură în vecinătatea dispozitivului.

     Construcţia şi principiul de funcţionare

     Termistorii se realizează din materiale semiconductoare obţinute din compuşi oxidici 
şi metale din grupa 3d,sub formă de policristal masiv. În acest material,conducţia electrică are 
loc printr-un mecanism de salt activat termic al electronilor între ionii de valenta diferită , 
situaţi în poziţiile cristalografice diferite. Pentru acest mecanism de transport 
termic,rezistivitatea variază cu temperatura după legea:

                                                                

    Unde q este energia activă a conductanţei, iar  ea  depinde  slab de temperatură,astfel 
încât se poate considera constant. Aici factorul exponenţial provine nu de la variaţia cu 
temperatura a concentraţiei purtătorilor ci de la dependenţa de temperatura a 
mobilităţii,deoarece în mecanismul de “hopping” al conducţiei,deoarece electronii trebuie să 
excaladeze bariere de potenţial.

     Se alege un compus oxidic ce conţine ca ion metalic principal un ion cu mai multe 
stări de valenta posibile. Se substituie parţial ionii principali cu alţi ioni de valenta mai mică 
cu o unitate de cea a primilor şi care pot induce o schimbare de valenta corespunzătoare în 
ionul de bază pentru menţinerea neutralităţii.

     Materialele pentru termistori se prepară prin tehnologia specifică materialelor 
ceramice: materialele prime se amestecă în stare pulbere în suspensie lichidă într-o moară cu 
bile.Amestecul se usucă şi se calcizeaza la 10000C, apoi se macină în moară cu bile.
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Constructiv termistorii pot fi:

Masivi,obţinuţi prin presare în pastile cilindrice plate;

Perle,obţinute prin setizarea directă pe fire subţiri drept care servesc drept terminale.

     Pentru obţinerea termistorului perla,pulberea se amestecă cu o soluţie de gumă 
Arabică  şi se depun picături  de aproximativ 1mm diametru de 2 fire subţiri pt paralelele la 
distanţă de 0,2mm unul de altul. După formarea pastilelor sau a picăturilor,liantul se elimină 
prin încălzire la aproximativ 250oC. După sintetizare se depun contacte din pasta Ag pentru 
obţinerea termistorilor pastila,în timp ce termistorii perla se utilizează ca atare sau se 
încapsulează într-o sticlă specială.

Cuprins

Caracteristicile principale ale termistorilor

     Caracteristica R-T : este caracteristica principală din care rezultă aproximativ toate 
celelalte proprietăţi ale termistorului. Caracteristica R-T este determinată de mecanismul de 
conducţie descris mai sus.

Dacă notam (g/k) cu B putem scrie caracteristica astfel: 

                                       

Pentru scopuri practice este de preferabil să se alimenteze constant R.

                                     

     Cu ajutorul acestei formule se poate calcula rezistenta termistorului la orice 
temperatură To cunoscând R(To)=R1

     Rezistenţa termistorului variază (scade) cu aproximativ 3 ordine de mărime în 
intervalul de temperatură 0-300oC,pentru comparative menţionată ca în acelaşi interval 
rezistenta unui metal creşte cu aproximativ două ordine de mărime.

III. Desfăşurarea lucrării
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    Dependenţa R(T)stă la  baza măsurării temperaturilor cu ajutorul  
termistorului,aplicaţia practică cea mai importantă a acestor dispozitive semiconductoare.

   În figură se reprezintă schema de măsurare a temperaturii cu ajutorul unui termistor 
într-o punte Wheastone având termistorul într-unul din braţele punţii. R1 şi R2 sunt rezistente 
fixe,iar Ret este rezistentă reglabilă etalon.Se variază etalon până când se obţine un echilibru 
în cadrul punţii.

     Pentru domenii de temperature de 500C se poate folosi o punte care nu necesită 
echilibrare,pentru măsurarea rezistenţei termistorului. O astfel de schema conţine şi puntea 
dezechilibrată cu un instrument etalonat direct în temperatura.

        

  Indicile de sensibilitate termică

         

Rezistenta la disipaţie nulă a termistorului

     Se defineşte că valoarea rezistei măsurate la o anumită temperatură la care variaţia 
rezistenţei datorate efectului Joule este neglijabilă.

În condiţii de disipaţie nulă, temperatura termistorului este aceeaşi cu cea a mediului 
ambiant. Rezistenţa de disipaţie nulă se defineşte la temperatura de 25 oC şi se numeşte 
rezistenta rece.

   

    Coeficientul de temperatură

La o temperatură dată şi la disipaţie nulă, αT se defineşte ca variaţia relativă a 
rezistenţei cu temperatura care permite calculul lui αT  la orice temperatură cunoscând indicile 
de temperatură B. 

 

Coeficientul de temperatura se poate determina ca variaţia relativă a rezistenţei la variaţia 
temperaturii cu 1 oC la o anumită temperatură.
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     Pentru diferite tipuri de temperaturi αT  este cuprins între valorile 1-80oC, spre 
deosebire de termistorii cu coeficient termic pozitiv.

      Temperatura minimă şi maximă de lucru θmax , θmin sunt temperaturi ambiante de 
maximă şi minimă la care un termistor poate funcţiona în condiţii de disipaţie nulă fără a-şi 
modifica caracteristicile.

     Puterea disipată maximă Pmax se defineşte puterea prin care termistorul atinge o 
temperatură maximă de lucru la o temperatură constantă a mediului ambiant.

     Constantă de disipare se defineşte ca puterea disipată pe termistor când diferenţa 
dintre temperatura termistorului şi mediului ambiant este de 1 oC.

P=C(T-T0)

          Constantă de timp termică

     Carcaterizeaza inerţia termică a termistorului în procese nestationare şi se defineşte 
drept timpul necesar ca temperatura termistorului să varieze cu 63.2 % faţă de diferenţa între 
temperatura iniţială şi cea finală a mediului când termistorul este supus unei variaţii bruşte de 
temperatură. Pentru diferite tipuri de termistori constantă de timp termică se poate defini şi ca 
variaţia energiei termice înmagazinate în corpul termistorului W datorită variaţiei puterii 
disipate P.

În cazul nestationar, puterea electrică este egală cu suma dintre puterea disipată şi variaţia în 
unitatea de timp a energiei înmagazinate în corpul termistorului.

          Caracteristica I-V statică

Reprezintă dependența curentului de tensiune aplicată în condiţii de echilibru termic între 
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termistor şi mediu înconjurător. În aceste condiţii, termistorul prezintă o inerţie termică, fiind 

necesar                                      

un timp până la realizarea echilibrului între căldura dezvoltată de curent în volumul 
termistorului şi căldura disipată pe termistor în mediul ambiant.

 La curenţi mici, caracteristica este neliniara pentru că puterea disipată pe termistor 
este prea mică pentru a-l încălzi. La creşterea curentului, creşte şi puterea, termistorul se 
încălzeşte peste temperatura mediului ambiant iar rezistenţa lui scade. 

Aceasta duce la scăderea tensiunii faţă de cazul în care rezistenta rămâne constantă şi 
panta caracteristicii se anulează când tensiunea este maximă.

                                                       

          Forma parametrica a caracteristicii se poate obține in modul următor :

                              

      Rezultă că forma corectă a caracteristicii I-V a unui termistor depinde numai de 
parametrii săi şi de mediul ambiant şi de cuplajul acestuia cu termistorul. Din această cauză la 
prezentarea caracteristicii I-V pentru un termistor dat, este necesar să se specifice condiţiile în 
care s-a măsurat.

     Dependenţa de constantă de disipare  C se poate utiliza la măsurarea debitelor 
lichidelor şi a gazelor, presiunii gazelor.
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     În anumite condiţii variaţia mediului ambiant sau a constantei de disipaţie poate 
provoca variaţii bruşte a curentului, ceea ce se numeşte efectul de releu. Acest efect apare de 
exemplu la creşterea temperaturii mediului ambiant.

                                                   

     La variaţia tensiunii V0, dreapta V0E se deplasează în sus sau în jos, unghiul rămânând 
constant, în timp ce la modificarea rezistenţei R0, aceasta dreaptă se roteşte în jurul punctului 
V0.

                                             

      La temperatura T0 a mediului ambiant, dreapta sarcina interacţionează 
carcateristica I-V  într-un singur punct A, care este punct de funcţionare stabilă, panta 
diferenţială a caracteristicii în acest punct fiind pozitivă. La temperatura T0, punctul B nu este 
un punct de funcţionare stabilă, deoarece o fluctuaţie a tensiunii muta punctul de funcţionare 
în regimul de rezistenţă diferenţială negativă a caracteristicii astfel are loc un “salt” al 
curentului până în punctul de funcţionare stabilă C situat în regiunea de rezistenţă diferenţială 
pozitivă.

     Prin alegerea corespunzătoare a rezistenţei se poate obţine o creştere a curentului 
de câteva ori. Saltul curentului care apare la o temperatură bine determinată se poate folosi 
practică la acţionarea unor relee sau altor dispozitive pentru controlul temperaturii.
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     Pe baza caracteristicii I-V a termistorului, folosind diferite combinaţii cu rezistenţe serie şi 
paralel se pot obţine scheme de diferite caracteristici

Cuprins

Modul de lucru

     

În lucrare se ridică caracteristica R-T, caracteristica I-V, se determina indicile de 
temperatură B, coeficientul de temperatură şi se studiază experimental efectul de releu şi de 
stabilizare al tensiunii.

          

Caracteristica R-T

     Se măsoară rezistenta la diferite temperaturi pentru 2 tipuri de rezistori perla şi 
pastila. La acest scop termistorii sunt introduşi în baia de ulei a unui termostat împreună cu 
termometrul de precizie. Se fixează temperatura la 25 oC şi se măsoară rezistenţă.

          Indicile de temeratura B

Se determina ambii termistori din panta dreptei.

IV. Temă de casă
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          Coeficientul termic al rezistenţei.

     Se determina experimental introducând termistorii în baia de ulei a termostatului 
reglat la 24 oC. Se măsoară R24, apoi se regealaza termostatul la 25 oC, se aşteaptă un timp 
pentru stabilizarea temperaturii şi se măsoară R25. Se calculează ambele tipuri de termistori la 
toate temperaturile T la care s-a măsurat R(T).

          Constantă de timp termică

     Termistorii se introduc în aer liniştit, fixându-se în cuva metalică a termostatului reglat 
la 25 oC, cu ajutorul unor cleme.

     Pe poziţia A-A a comutatorului C se reglează curentul prin termistor astfel încât că 
raportul V/I să fie aproximativ 70% din valoarea rezistenţei la disipaţia nulă corespunzătoare 
temperaturii de 85 oC. Apoi se comută comutatorul C în poziţia B-B, astfel ca temperatura 
termistorului începe să scadă şi rezistenţa să crească. În momentul atingerii valorii rezistenţei 
corespunzătoare temperataturii de 85 oC se declanşează cronometrul iar la atingerea valorii lui 
R corespunzătoare temperaturii de 47 oC se opreşte cronometrul. 

Timpul înregistrat este chiar constantă de timp termică, deoarece în aceste condiţii 
temperatura termistorului a variat cu 63.2% din diferenţă între temperatura iniţială şi cea a 
mediului.

                          

                  

 Caracteristica I-V

     Se ridică cu ajutorul termistorului introdus într-un vas de cupru termostat cu ajutorul 
unui termostat la 25 oC. Tensiunea de alimentare se variază prin reglarea sursei şi a rezistenţei 
R0 astfel încât tensiunea măsurată pe termistor cu voltmetrul V să fie aproximativ jumătate din 
tensiunea furnizată de sursa. Se va avea grijă că valoarea curentului din circuit să nu 
depăşească curentul maxim suportat de cutia de rezistente sau curentul maxim suportat de 
sursa de tensiune. 
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Pentru valori mici ale tensiunii de alimentare, dependenta este liniara iar pentru valori 
mari ale tensiunii apar efecte de încălzire, astfel încât, pentru atingerea regimului staţionar 
pentru fiecare reglare se va aştepta 20-30 secunde pentru citirea valorilor.

Cuprins

Studiul efectului de releu al termistorului

    Se determina mai întâi caracteristica I-V şi rezistenţa diferenţială negativă în câteva 
puncte. Termistorul se găseşte în baia de ulei la o temperatură de 25 oC şi conectat conform 
schemei pentru ridicarea caracteristicii I-V. Cu ajutorul cutiei de rezistente, se fixează 
rezistenta serie de circuit cu 25-30% mai mică decât rezistenta diferenţială negativă maximă. 
Se fixează temperatura termostatului la 60 oC şi se urmăresc timpii de încălzire ai 
termistorului

Studiul princpiului stabilizării tentsiunii de ajutorul termistorului
     Se determina pe cale grafică panta dreptei, care se suprapune pe o distanţă cât mai 
mare de regiunea de rezistenţă negativă a caracteristicii I-V. În acest caz termistorul are o 
regiune cu pantă nulă.

Cuprins

V. Anexă


