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În cadrul lucrării de laborator se vor studia principiile de funcţionare ale unor 
traductoare de temperatură având ca elemente sensibile termocupluri şi  termorezistente, cu 
adaptorul având semnalul de ieşire unificat de curent continuu în gama 4 20 mA

Cuprins

I. Consideraţii generale.

1. Diferenţa de potentional de contact.

În regim de contact a două metale de naturi diferite se stabileşte o diferenţă de 
potenţial numită diferenţa de potenţial de contact, a cărei valoare depinde de natura celor  
două metale.  Apariţia acestei diferenţe de potenţial se datorează diferenţei de construcţie a 
electronilor liberi în cele două metale.La punerea în contact a două metale, cele cu 
concentraţie de electroni mai mare(metalul cu caracter electropozitiv mai pronunţat A), 
cedează electroni celui cu concentraţie mai scăzută(cu caracter electronegative, B) (Fig,l).

În felul acesta cele două metale se încearcă în regiunea de contact, unul pozitiv, 
metalul A, iar celălalt negativ, metalul B, fapt care duce la apariţia unui câmp electric E în 
această regiune. Intensitatea acestui câmp creşte pe măsură ce procesul de trecere a 
electronilor progresează şi ajunge Ia o valoare pentru care trecerea nu mai este posibilă. De 
fapt, în acest moment se stabileşte un echilibru dinamic: numărul de electroni ce trec într-un 
sens este egal cu numărul de electroni ce trec în sensul opus.

Diferenţa de potenţial corespunzătoare câmpului electric în această stare de echilibru 
dinamic este diferenţa de potenţial de contact UAB  , având expresia

unde k, T şi e sunt constantă lui Boltzmann, temperature absolută şi sarcina electronului, iar 
noA   şi noB   sunt concentraţiile electronilor liberi în cele două metale.

II. Noţiuni teoretice
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2. Efectul Peltier

Dacă un conductor neomogen format din două metale diferite A şi B puse în contact 
este parcurs de un current electric staţionar, de intensitate I, regiunea de contact se încălzeşte 
atunci când sensul curentului este astfel încât sesnul de deplasare al electronilor este de la 
metalul electrunegativ B către eel electropozitiv A (Fig. 2a) şi se răceşte când electronii se 
deplasează invers. Acest efect se numeşte efectul Peltier şi apare ca o consecinţă a existenţei 
de potenţial de contact.

Electronii sunt acceleraţi în regiunea de contact de către câmpul E existent în această 
regiune, atunci când trec de la metalul B la A. Ca urmare, viteza şi deci energia lor cinetică va 
creşte. Surplusul de energie cinetică este cedat reţelei cristaline a metalului prin care trec, prin 
ciocniri cu nodurile acestuia şi ca urmare, regiunea de contact se încălzeşte. În cazul în care 
sensul curentului I se schimbă, electronii trec de Ia metalul A la B, fiind frânaţi de câmpul E 
şi energia lor cinetică scade. La stabilirea echilibrului termic cu reteau metalului în care trec, 
ei absorb prin ciocniri cu nodurile reţelei o parte din energia termică a reţelei şi ca urmare 
regiunea de contact se răceşte.

Efectul Peltiereste independent de efectul Joule, cu care nu trebuie confundat şi se 
suprapune acestuia. Poate fi pus inevidenta în cazul a două metale, cu ajutorul unuisistem de 
suduri, în care ordinea metalelor alternează (fig 3)

Prin,masurareacalorimetricaacantitațilordecaldura 
degajatelaceledouasuduripentruunanumitsensal 
curentului,suduraIseincalzesteprinefectulPeltier,iarsuduraIIseraceste;cantitateadecalduraQ1d
egajatadecalorimetrul C1estesumacantitatilorde căldura degajată prin efectul Joule şi prin 
efectul Peltier, adică:
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Iar calorimetrul  C2

În care s-a considerat că masele m ale lichidului cu căldura specifică c din cele 
două calorimetre sunt egale side asemenea capacităţile calorice sunt egale; t1 , t2  şi t; , t; 
sunttemperaturile iniţiale şi respective finale în cele două calorimetre.

Din 3 şi 4 rezulta:

Unde

Exprimând diferenţa de  potenţial de contact prin 1, rezulta

iar

Unde  reprezintă timpul de trecere a curentului I. Pentru variaţii mici de temperature, factorul

Poate fi considerat constant.Rezultă că în aceste condiţii, pentru o valoare dată a 
intensităţii curentului ce trece prin circuit, variaţia temperaturii,  , este proporţională cu 
timpul, adică

3. Efectul Thomson.

La încălzirea unei regiuni A a unei borne metalice BC (Fig.4) temperature scade 
simetric de o parte şi pe altă faţă de această regiune (curba plină). Dacă prin bară trece un 
current electric, se constată că aceasta curba de distribuţie atemperaturii nu mai este simetrică 
(curba punctată) în raport cu punctual de încălzire. La unele metale
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Maximul curbei se deplasează în sensul curentului, iarIa altele în sens invers(Fig.4a şi 
b). Acest fenomen se numeşte efectul Thomson.

Prin încălzire electronii trev prin regiunea încălzită A a cuprului în regiunile B siC 
(Fig. 4 a), astfel ca regiunea A se încărca pozitiv, iar B siC negativ. La trecerea curentului în 
sensul indicat, între C şi A electronii sunt acceleraţi, iar între A şi B sunt frânaţi. Lucrurile se 
petrec invers în cazul:fierului(Fig.4 b). Printr-un raţionament analog celui folosit Ia explicarea 
efectului Peltier se poate explica şi efectul Thomson.

4. Efectul Seebeck.

Într-un circuit închis format din 2 conductori metalici diferiţi, suma diferenţelor de 
potenţial de contact este nulă dacă cele două regiuni de contact sunt Ia aceeaşi temperature şi 
deci în aceste condiţii nu este posibilă producerea unui current electric.

Într-adevăr, într-un asemenea circuit (Fig.S), prin însumarea diferenţelor de potenţial 
decontact se obţine că t.e.m. este nulă= VA -VB +VB -VA = 0

În anul 1821, Seebeck a descoperit că este posibilă apariţia unei t.e.m. diferită de 0 într un 
asemenea circuit, dacă cele 2 suduri se afla Ia temperature diferite. Fenomenul se numeşte 
efect Seebeck sau efect termoelectric, iar t.e.m. corespunzătoare, tensiune electromotoare.

Efectul termoelectric se datorează faptului că diferenţa de potenţial de contact depinde 
de temperatura: astfel că dacă cele două suduri au temperaturile t şi t', deoarece VA *VB şi VB 
*VA , tensiunea electromotoare din circuit nu mai este nulă şi are valoarea

                            12

Reprezentând tocmai t.e.m.

Dispozitivul astfel contruit se numeşte termocuplu şi serveşte Ia măsurarea 
temperaturii, după o etalonare prealabiia, menţinând una dintre suduri Ia o temperature fixă.

Deci, dacă una dintre sudurile unui termocuplu este încălzită, iar cealaltă menţinută la o 
temperature constantă, între ele că apărea o tensinue termoelectromotoare. Dependenţa ei de 
diferenţa temperaturiior absolute ale celor două suduri, T1 şi T2, estereprezentata analitic 
printr-o relaţie de formă:

unde a şi b sunt constant care depind de natura materialelor folosite.
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Menţinând T1 constantă, T2 corespuozatoare maximului lui E, adică pentru

este dată de relaţia Tn = -alb (15) şi se numeşte temperatura neutră,

iar valoarea T2 pentru care E=O, este Ţi=-2a/b-T1 (16) şi se numeşte temperatura de 
inversiune a tensiunii electromotoare. Reprezentând grafic E=E(T2) se obţine o parabolă care 
are ordonatele nule pentru T 1=T2 şi T2=Ţi şi prezintă un maxim Ia T2=Tn (fig 6).

II. Dispozitive experimentale, determinări, prelucrarea datelor.

1.   Pentru a pune în evident efectul Peltier, se va verifica relaţia 10 folosind dispozitivul din 
figura 7

Dispozitivul se compune din 2 vase Dewar, fixate fiecare în câte un stativ, 
continandfiecare câte 20 cm3 apa distilată Ia temperatura camerei şi prevăzute cu câte un 
termometru şi conductor de cupru şi constantan, cu secţiunile decca 2 mm2 între cares-au 
realizat sudurile. Capetele conductorilor de cupru sunt conectate prin bomele B Ia o sursă de 
c.c., în serie cu unampermetru, un reostat şi un întrerupător.

După realizarea montajului cu rezistenţa reostatului introdusă în întregime în circuit, 
prin închiderea întrerupătorului K se stabileşte un curent de 4 A. Se întrerupe curentul şi se 
notează temperaturile  indicate de cele două termometre
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Se închide din nou circuitul şi simultan se porneşte cronometrul: din 3 in3 minute se 
citesc şi se notează temperaturile 91; şi 92;.indicate de cele două termometre. Determinările se 
fac până când temperaturie ating 30°.În timpul determinărilor  se urmăreşte că intensitatea 
curentului să rămână constantă.

După atingerea temperaturii finale, se întrerupe curentul şi apoi, din 5 in5 minute se 
citesc temperaturile şi , de valori mai scăzute faţă de temperaturile finale, datorită 
pierderilor de căldură în exterior. Cu ajutorul acestor date se vor face corecţiile de temperature 
datorită pierderilor pe întregul interval de lucru.Pentru fiecare calorimetru se calculează 
variaţiile temperaturii pe minut datorită pierderilor de căldură în exterior, pentru intervalele de 
temperature  înregistrate în fiecare din cele5 minute:

          Cu ajutorul acestor date se traseaza graficul si se compara dependent cu relatia 10.

2.  Pentru studiul efectului Seebeck se foloseşte dispozitivul experimental din figura 8, format 
dintr-un termocuplu din cupru-fier, fixat pe stativ,care are sudurile introduce, una într-un vas 
Dewar cu apă, a cărei temperature va fi constantă în timpul experimentului, iar cealaltă într-un 
cuptor electric C. Extremităţile termocuprului sunt conectate Ia două borne B pe suportul 
stativului. Bornele  B se conectează laB' ale unui inversor de polaritate. 
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Acest inversor este necesar pentru a schimba polaritatea tensiunii electromotoare aplicate 
milivoltmetrului cu care se măsoară, atunci când aceasta tensiune îşi schimba semnul ( Ia 
punctual de inversiune).

Semnalul măsurat se culege prin conectarea  bomelor de intrare ale unui milivoltmetru 
Iabomele b1si b2 ale inversorului.Temperaturile sudurilor se măsoară cu ajutorul unui 
termocuplu din cromel-alumelconectate Ia câte un milivoltmetru.

Dupa ce se realizeaza montajul, se conecteaza coordoanele de alimentare ale mV, 
precum șicordonul de alimentare al cuptorului electric C: acest moment coincide cu momentul 
începerii experienței.

Se noteaza Ia interval de timp egale, simultan, indicatiile milivoltmetrelor. Se va 
observaca tensiunea electromotoare a termociclului supus masurarii, in functie de 
temperaturasudurii calde, prezinta un maxim, care corespunde temperaturii..... Daca acest 
maxim t.e.m. scade, astfel ca Ia o anumita temperatura (de inversiune) se anuleaza si apoi 
schimba de...... , in acest moment se conecteaza intrerupatorul inversorului de polaritate Ia 
bornele b3 si b4,pentru camV sa dea indicatii pozitiva. Din acest moment, dupa cateva citiri 
se intrerupe experimentul, prin deconectarea instalatiei de la reteaua de alimentare.Indicatiile 
mV conectate cu termocuplele din cromel-alumel se prelucreaza cu ajutorul curbei de 
etalonare a acestor termocuple si se transpun in temperatura. Se traseaza graficul dependentei 
tensiunii electromotoare generat de termocupJu in functie de temperature suurii calde. 

Din acest grafic se afla temperatura neutră, Tn și cea de inversiune, Tj.Cu ajutorul 
datelor experimentale se calculeaza constantele a si b pe baza relatiei 13 scrisa pentru una din 
valorile lui T2  si a uneia din relatiile 15 sau 16.Rezultatele  se trec intr-un tabel de forma:

Nr Crt
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Cuprins

                    STUDIUL UNOR TRADUCTOARE DE TEMPERATURĂ

1.   Principiul lucrării

 

În cadrul lucrării de laborator se vor studia principiile de funcţionare ale unor 
traductoare de temperatură având ca elemente sensibile termocupluri şi  termorezistente, cu 
adaptorul având semnalul de ieşire unificat de curent continuu în gama 4 20 mĂ.

1.1 Termocuplul

Termocuplul este un element sensibil de tip generator. Principiul de funcţionare al 
termocuplului se bazează pe efectul termoelectric (Seeback) şi anume apariţia unei tensiunii 
electromotoare  într-un circuit format din două metale diferite cu joncţiunile situate la 
temperaturi diferite.

Constructiv, termocuplul este alcătuit din două fire (termoelectrozi) din metale sau 
aliaje diferite, sudate între ele la unul din capete, astfel încât să constituie o jonct 13413s181n 
iune de măsurare, respectiv o joncţiune de referinţă obţinută la capetele libere (fig.1).

Fig.1. Termocuplul; reprezentare principială şi conectare în circuitul de măsurare a 
temperaturii

III. Desfăşurarea lucrării
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Pentru protejarea termocuplurilor împotriva acţiunilor fizico-chimice şi mecanice se 
folosesc diverse tipuri de învelişuri protectoare, teci, carcase etc.

Tensiunea termoelectromotoare ETC generată de termocuplu este - în limitele unei erori 
de neliniaritate acceptate - proporţională cu diferenţa între temperatura  a joncţiunii de 
măsurare şi temperatura 0 a joncţiunii de referinţă:

                                                                                                       (1)

unde prin KTC s-a notat sensibilitatea termocuplului exprimată în [mV/0C], care depinde de 
natura celor doi termoelectrozi.

Datorită inerţiei termice a învelişurilor de protecţie, în regim dinamic termocuplurile 
se comportă ca elemente de întârziere. În cazul unui singur înveliş de protecţie se poate scrie:

                                                                                                  (2)

unde , iar T este constantă de timp a termocuplului (dată în principal de învelişul 
de protecţie).

Metalele cele mai des utilizate pentru construirea termoelectrozilor sunt:

-     Cromel - Alumel (care sunt aliaje având în compozitie 90% Ni si 10% Cr, respectiv 
95% Ni si 5% AL+Mg) folosit în gama 0 C - 900 C (1200 C), cunoscut sub denumirea 
de termocuplu tip K.

-     Fier - Constantan folosit în gama 0 C - 500 C, cunoscut ca termocuplu de tip J.

-       Platina-Rhodiu - Platina folosit în gama 0 C - 1300 C (1400 C), cunoscut 
ca termocuplu de tip S.

            În tabelul de mai jos sunt date, comparativ, caracteristicile termocuplurilor Fier-
Constantan, Cromel-Alumel, (Platina-Rhodiu 10%) - Platina:

Caracteristica Fier-Constantan Cromel-Alumel Platina-Rhodiu (10%) 
- Platina

Domeniu de utilizare 0 - 500 C 0 - 1000 C 0 - 1300 C

Precizie Medie  medie medie

Stabilitate chimica Slaba buna foarte buna

         

   1.2 Termorezistenta

            Termorezistenta este un element sensibil de tip parametric al cărui principiu de 
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funcţionare se bazează pe fenomenul variaţiei rezistenţei electrice a unui fir metalic în funcţie 
de temperatură să. Legea generală de variaţie a rezistenţei cu temperatura este de formă:

                                                             (3)

unde:

            - 0 este temperatura de referinţă la care termorezistenta are valoarea cunoscută Rθ0.

            - , , , . sunt coeficienţii ce caracterizează modul de variaţie al rezistenţei în 
funcţie de diferenţa între temperatura  şi cea de referinţă 0.

De regulă se neglijează coeficienţii , , .pe lângă  (de exemplu pentru platină 

), astfel încât caracteristică (3) se considera 
aproximativ liniara.

            Termorezistentele se caracterizează prin aceea că au coeficient  de variaţie cu 

temperatura pozitiv . Spre deosebire de acestea, termistoarele care sunt rezistente 
realizate prin sinterizarea unor pulberi semiconductoare, au un coeficient de variaţie cu 

temperatura a rezistenţei negativ .

            În fig.2 este reprezentată schematic o termorezistenta şi conexiunile sale la schema de 
măsurare, la care semnificaţia elementelor este următoarea:

Fig.2. Termorezistenta; 
reprezentare principiala 
si conectare în circuitul 
de masurare

            R  - 
termorezistenta 
construita din firul 
metalic bobinat pe un 

suport izolant din material ceramic sau sticla si care este introdusa în tuburi de protectie 
similare cu cele mentionate la termocupluri.

            C1 - conector ce reprezinta bornele de iesire A, B, b ale termorezistentei.

            C2 - conector ce reprezinta bornele de intrare A', B', b' în aparatul de masurat.

            CL - cablu de legatura.

            Re - rezistenta de echilibrare.
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            SM - schema de masurare.

            Legatura bb' se utilizează la schema de conectare în punte a termorezistenței, schema 
ce compenseaza influența temperaturii asupra conductoarelor de legatura (conexiunea cu trei 
conductoare) - fig.3.

Fig.3. Schema de conectare a termorezistentei la puntea de masurare în conexiunea cu 3 fire

            E - sursa de alimentare a puntii,

            R1, R2, R 3 - rezistente din punte,

            Ud - tensiunea de dezechilibru a puntii (puntea functioneaza în regim dezechilibrat),

            Rc1, Rc2 - rezistentele firelor de legatura; ele apar în brate adiacente ale puntii si din 
aceasta cauza modificarile lor cu temperatura se compenseaza.

            În fig.4 sunt trasate curbele de variatie a rezistentei electrice cu temperatura pentru 
principalele tipuri de termorezistente (R0 reprezinta rezistenta la 0 C, R  rezistenta la 
temperatura ).
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Fig.4. Dependenţa rezistenţei electrice cu temperatura la principalele tipuri de termorezistente

            În tabelul de mai jos sunt date comparativ caracteristicile termorezistentelor din Pt, Cu 
şi Ni.

Caracteristici Pt Cu Ni

Liniaritate foarte buna foarte buna slaba

Sensibilitate Acceptabila buna mare

Domenii de 
utilizare

-200 C - +900 C 0 C - +120 C 0 C - +250 C

Stabilitate chimica foarte buna instabil buna

În regim dinamic datorită masei termice a învelişului de protecţie, termorezistentele se 
comportă, pe zonele de liniaritate, ca elemente de întârziere:

                                                                                                              (4)

în condiţiile neglijării masei termice a suportului.

1.3. Adaptoare pentru elemente sensibile de tip termocuplu şi termorezistenta

            În scopul unificării aparaturii de măsurare industrială a temperaturii, adaptoarele 
pentru termocupluri şi termorezistente au structuri similare cu cea reprezentată în fig.5. 
Elementul sensibil (termorezistenta sau termocuplul) se introduc într-o schemă de măsurare 
SM care preia variaţiile acestuia (de rezistenţă sau de tensiune) şi le transformă în variaţii de 
tensiune continua.
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Fig.5. Schema funcţională a adaptorului pentru termocuplu/termorezistenta în conexiunea cu 
4 fire (2 fire pentru alimentare şi 2 fire pentru semnalul de ieşire)

            Pentru că acelaşi adaptor să poată fi utilizat cu elemente sensibile care sunt construite 
pentru domenii de lucru diferite, în schema de măsurare se prevede un bloc de gama prin care 
se fixează gama de lucru a adaptorului.

                        Blocul de gama, aflat în componenţa schemei de măsurare SM, este realizat 
sub forma unei punţi Wheatstone de rezistente alimentate în curent continuu de la sursa de 
curent continuu, cu factor mare de stabilitate, SCC, pe diagonală de alimentare.

            Adaptorul este alimentat de la 220 V, 50 Hz prin intermediul unui bloc de redresare şi 
alimentare cu tensiuni continue stabilizate BA, necesare funcţionării tuturor părţilor sale 
componente.

            În cazul termorezistentelor, SM este o schemă de măsurare de tip punte Wheatstone 
funcţionând în regim dezechilibrat (fig.3), tensiunea de dezechilibru fiind dependenta de 
R  (şi deci de ).

            În cazul termocuplurilor se utilizează o SM cu o structură asemănătoare de punte 
Wheatstone, dar cu rol doar de compensare a variaţiei tensiunii ETc în funcţie de modificarea 
temperaturii capetelor libere - fig.6; astfel, dacă etalonarea termocuplului s-a făcut la 0 şi 
temperatura reală de referinţă este 0'= 0+ , apare o eroare . Aceasta 
eroare este compensata de tensiunea Ud a punţii care este calculată să varieze la fel ca ETc, dar 
cu polaritate opusă: Ud = -ETc.

            Astfel de adaptoare au o formă constructivă adecvată montării în cutia de borne a 
termocuplului/termorezistentei, în consecinţă nu mai necesita compensarea firelor de legătură 
(în cazul termorezistentelor) şi prelungirea capetelor libere ale termocuplurilor, conexiunile 
externe fiind conforme montajului din fig.7.
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Fig.7. Schema principială a adaptorului de termocuplu/termorezistenta în conexiunea pe două 
fire şi modalitatea de folosire în circuitul de măsurare.

Cuprins

2. Schema de montaj şi modul de lucru

            Pentru efectuarea experimentelor, în vederea obţinerii rezultatelor conform punctelor 
2.1  2.11, se foloseşte montajul din fig.8, în care:

Fig.8. Schema de montaj pentru studiul traductoarelor de temperatură cu termocuplu şi 
termorezistenta

● CE este un cuptor electric capabil să producă o creştere a temperaturii între 0 - 
1200 C; alimentarea acestuia se face de la reţeaua de 220 V curent alternativ 50 Hz; atât 
curentul cât şi tensiunea care asigura alimentarea rezistenţei de încălzire fiind indicate de 
aparatele montate pe panoul cuptorului (A,V); pentru reglarea curentului de încălzire se 
acţionează asupra manetei reostatului de reglaj aflată în stânga panoului cuptorului;

IV. Temă de casă
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            ● Tc - termocuplu de tip Cromel-Alumel (tip K), având domeniul de funcţionare 0 - 
12000C;

            ● Tr - termorezistenta Pt 100 cu domeniul 0 - 850 C (rezistenţa este din Platină şi are 
100  la 0 C), prevăzută, în cutia de borne, cu 3 legături notate cu A, B, b în vederea 
cuplării acesteia utilizând conexiunea cu 3 fire; termorezistenta este introdusă într-o teacă de 
protecţie realizată din oţel inoxidabil;

            ● ATc - adaptor pentru termocuplu, tip                       ;

            ● ATr - adaptor pentru termorezistenta tip                      ;

            ATc şi ATr au următoarele caracteristici: semnalul de ieşire 4  20 mĂ c.c. rezistenţa 
de sarcina 0 - 660 , precizie de 0,2 %; alimentarea cu energie electrică se face diferit: de 
la  220 V c.a. 50 Hz pentru ATc (acesta are în carcasa transformator, redresor şi stabilizator 
de tensiune), respectiv de la sursa de c.c. SA cu tensiunea de 24 V pentru ATr.

            ● INTc - indicator numeric de temperatură (cu blocul de gama special construit pentru 
termocuplul Cromel-Alumel); INTc este montat în aceeaşi carcasă cu ATc, primind 
alimentarea cu energie de la aceeaşi sursă (acest aspect este evidenţiat în fig.8 prin linia 
punctată care înconjoară cele două elemente);

            ● VN - multimetru numeric de tip E 0302  folosit ca voltmetru pentru măsurarea 
t.t.e.m. generate de termocuplul Tc;

            ● ΩN - multimetru numeric de tip E 0302 folosit ca ohmetru;

            ● INTr - indicator numeric pentru termorezistenta (valoarea indicata corespunde 
temperaturii  în 0C masurate de termorezistenta);

            ● INcc - indicatoare numerice pentru semnal unificat de curent continuu (primesc la 
intrare curentul unificat în plaja de variatie 4 - 20 mA si dau o indicatie numerica între 0 si 
1000);

            ● mA - miliampermetre de c.c. clasa 0,2;

            ● Rs - rezistente de sarcina 0 - 660  (de multe ori se prefera conectarea 
miliampermetrelor direct la iesirea adaptoarelor);

            ● PCTr - placa de comutare a termorezistentei la intrarea unuia din cele 3 elemente 
figurate în montaj (termorezistenta fiind un element sensibil de tip parametric nu poate fi 
conectata decât la un singur circuit de intrare, de aceea se foloseste un comutator montat pe 
aceasta placa).

           

 Punctele 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 se efectueaza simultan în felul urmator:
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● comutatorul de pe placa PCTr se fixeaza pe pozitia "Ind.", deci termorezistenta se 
conecteaza la intrarea indicatorului numeric INTr;

● se conecteaza aparatele la retea - CE, SA, INTc+ATc, INTr, ΩN, Incc, VN - cu 
observatia ca maneta reostatului de reglaj al curentului de alimentare pentru rezistenta de 
încalzire a cuptorului electric se pune pe pozitia de minim;

            ● înainte de a introduce termocuplul Tc în cuptor se citeste pe indicatorul INTc 
valoarea temperaturii mediului ambiant (aceasta valoare - θ0[0C] - se noteaza, fiind ulterior 
necesara la corectarea valorilor obtinute); citirea este corecta daca indicatia voltmetrului 
numeric VN este 0,00mV (jonctiunile de masurare si referinta sunt la aceeasi temperatura).

            ● se creste progresiv curentul de alimentare al cuptorului electric prin actionarea 
manetei pâna când ampermetrul arata 2,5-3 A.

            3.1. Pentru studiului traductorului de temperatura cu termocuplu se noteaza din 5 C 
în 5 C, pe domeniul 0 - 100 C (conform indicatiilor date de INTc) tensiunea termo-
electromotoare a termocuplului, indicata de VN si curentul de iesire din adaptorul ATc, dat de 
mA si INcc.

NOTĂ: Adaptorul ATc este etalonat pentru domeniul 0 - 12000C, iar indicatorul INcc 
primeste la intrare curentul unificat în gama 4 - 20 mA si afiseaza rezultatul între 0 si 1000; în 
consecinta, pentru a afla valoarea curentului de iesire din indicatia INcc, trebuie facuta 
conversia conform relatiei

Ie [mA]=4mA+0,016[mA/0C]·INcc[0C]                                      (5)

            Rezultatele se trec într-un tabel de forma:

INTc [ C] 25 30 35 . 100

VN [mV]

 mA(Tc) [mA]

INcc(Tc) [0C]

            3.2. Pentru studiul traductorului de temperatură cu termorezistenta comutatorul de pe 
placă PCTr va sta în poziţia "Ind", iar la atingerea unei valori de temperatură (indicată de 
ÎNTr), pentru care se doreşte citirea curentului din adaptor şi a rezistenţei termorezistentei, se 
trece rapid comutatorul pe poziţia "Adap.", respectiv pe poziţia "Ω", notându-se valoarea 
indicată de mĂ(Tr), respectiv valoarea rezistenţei pe VΩ. După efectuarea celor două citiri, se 
trece din nou comutatorul pe poziţia "Ind" aşteptându-se atingerea următoarei valori 
prestabilite.

            

Rezultatele se trec într-un tabel de formă:
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INTr [ C] 25 30 35 100
VΩ [ ]
mA(Tr) [mA]
INcc(Tr) [0C]

            NOTĂ. Similar ca la termocuplu, în cazul indicatorului numeric pentru 
termorezistenta se va aplica aceeaşi relaţie de conversie, cu observaţia că adaptorul este 
calibrat pentru domeniul 00C ... 1000C.

3.3. Se reprezintă grafic dependetele din tabelele de mai sus: ETC( ), Ie(TC)( ), R( ), 
Ie(Tr)( ), ţinând seama de următoarele precizări:

                    În cazul termocuplului se procedează - mai întâi  - la corecţia indicaţiilor 
t.t.e.m. generate de termocuplul Tc; în acest scop, din Anexa A - Tabele de referinţă 
pentru termocuplul de tip K - se găseşte valoarea corespunzătoare temperaturii θ0[0C], 
care se adună la fiecare indicaţie obţinută la VN (de exemplu, dacă mediul ambiant a 
avut temperatura de 250C, atunci atunci la fiecare valoare citită la VN se va adăuga 
1,000mV, la 280C ... 1,122mV etc). Valorile astfel obţinute reprezintă caracteristica 
statică experimentală ETC(θ) a termocuplului pe intervalul 25oC ... 100 oC. Curentul de 
ieşire din adaptorul de termocuplu Ie(TC)(θ) rezultă din indicaţiile INcc(Tc) cărora li se 
aplică transformarea pusă în evidenţă prin relaţia (5).

                    În cazul termorezistentei, caracteristica statică experimentală R(θ) reprezintă 
chiar indicaţia VΩ [ ], în timp ce curentul de ieşire din adaptorul de termorezistenta 
Ie(Tr)( ) se obţine din indicaţiile INcc(Tr) aplicând transformarea exprimată prin relaţia 
(5).

            3.4. Pentru punctele 2.3 şi 2.7 se considera caracteristicile statice experimentale 
ETC( ), respectiv R( ) şi se calculează sensibilitatea relativă definită prin relaţiile:

                         şi          
                                                                            (6)

în punctele min, , , , max,  pentru =10 C.

           

 3.5. Pentru punctele 2.4. si 2.8. se considera, de asemenea, caracteristicile statice 
experimentale ETC( ), respectiv R( ), iar erorile de neliniaritate se calculeaza cu formulele 
(7) si (8):
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nel(TC)[%] =                                                                     (7)

în care ΔETC( ) = |ETC(exp) - ETC(id)|, unde ETC(exp) este valoarea de pe caracteristica statica 
experimentala, iarETC(id) valoarea de pe caracteristica statica ideala obtinuta din Anexa A; 
punctele extreme sunt ETC(max) - valoarea maxima de la 1000C, respectiv ETC(min) - valoarea 
minima de la 250C considerate pe caracteristica statica experimentala.

            nel(TR)[%] =                                                                             (8)

unde , cu Rexp( ) obtinuta din caracteristica statica experimentala, 
iar Rid( ) obtinuta dinAnexa B - Valorile termorezistentei de Pt 100 cu α = 1,185; valorile 
extreme se considera similar ca la termocuplu (pe caracteristica statica experimentala).

            Rezultatele obtinute din prelucrarea datelor conform precizarilor anterioare se trec 
într-un tabel de forma:

[ C] 25 30 35 40 45 50 55 60 .

nel(TC)

nel(TR)

Se traseaza apoi curbele de erori nel(TC)( ), nel(TR)( ).

3.6. Pentru punctele 2.9, 2.10 si 2.11 se procedeaza în modul urmator:

- se scot termocuplul si termorezistenta din cuptor (cuptorul având temperatura de 
aproximativ 100 C) si se racesc în aer, pâna când indicatoarele INTc si INTr arata 
temperatura mediului ambiant (aproximativ); se trece apoi comutatorul de pe placa pe pozitia 
"Adap.".

- se roteste cursorul de la reostatul de reglaj al curentului de încalzire spre stânga pâna 
când curentul devine zero; cuptorul, având inertie termica mare, va mentine un timp suficient 
pentru experiment o temperatura constanta.

- se introduc - simultan - termocuplul si termorezistenta în cuptor si se citesc 
indicatiile INcc(Tc), INcc(Tr) din 20 de secunde în 20 de secunde, pâna când, timp de 60 de 
secunde, indicatiile la ambele aparate ramân aceleasi.

            Rezultatele se trec într-un tabel de forma:
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t [s] 0 20 40 .

INcc(Tc) [0C]

INcc(Tr) [0C]

Valori calculate

 ie(TC) [mA]

 ie(TR) [mA]

            NOTĂ: Valorile calculate ie(TC)(t), ie(TR)(t) se obţin din INcc(Tc), respectiv INcc(Tr), 
aplicând transformarea exprimată prin relaţia (5).

            Pe baza rezultatelor din tabelul de mai sus se reprezintã caracteristicile dinamice în 
timp ie(TC)(t), ie(TR)(t), care au aspectele din fig.9, unde prin ys s-a notat valoarea de regim 
staţionar. Pe fiecare din cele două grafice trasate experimental, se pun în evidenţă indicatorii 
specificaţi la punctul 2.11.

Fig.9. Indicatorii dinamici pusi în evidenta pe caracteristica dinamica din domeniul timpului

Cuprins

V. Anexă
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3. Chestiuni de studiat

2.1.      Determinarea caracteristicii statice a termocuplului.

2.2.      Determinarea caracteristicii statice a traductorului de temperatură cu termocuplu.

2.3.      Determinarea experimentală a sensibilităţii termocuplului.

2.4.      Determinarea erorii de neliniaritate pentru termocuplu şi trasarea curbei erorilor.

2.5.      Determinarea caracteristicii statice a termorezistentei .

2.6.      Determinarea caracteristicii statice a traductorului de temperatură 
cu      termorezistenta.

2.7.      Determinarea experimentală a sensibilităţii termorezistentei.

2.8.      Determinarea erorii de neliniaritate pentru termorezistenta şi trasarea curbei erorilor.

2.9.      Determinarea caracteristicilor dinamice în timp pentru traductorul cu termocuplu.

2.10.    Determinarea caracteristicilor dinamice în timp pentru traductorul cu termorezistenta.

2.11.    Determinarea performanţelor de regim dinamic: constantă de timp T, timpul de 
creştere tc , timpul  de stabilizare ts pentru cele două traductoare

Cuprins


