Marcel Kreidl

MÌØENÍ
TEPLOTY
SENZORY A MÌØICÍ OBVODY

Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize
jsou pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle tìchto principù
jsou pak senzory rozdìleny do jednotlivých kapitol jako jsou odporové kovové
a polovodièové, termoelektrické, dilataèní, speciální a bezdotykové senzory. U jednotlivých typù senzorù jsou uvedeny konstrukce, charakteristiky a tabulky, mìøicí
obvody. Pøíloha knihy obsahuje podrobné tabulky odporových kovových
a termoelektrických senzorù a emisivit materiálù. Nedílnou souèástí knihy jsou
statické a dynamické vlastnosti senzorù teploty. V souladu s øadou mezinárodních
pøedpisù je vyjadøování pøesnosti mìøení uvádìno prostøednictvím nejistot mìøení. Vzhledem k tomu, e v technické praxi zatím není pojem nejistota mìøení bìnì pouívaný, je v úvodní èásti knihy uveden podrobný výklad.
Autor je vysokokolským pedagogem, který se mìøením teplot zabývá
jak po stránce teoretické tak i výzkumné. Kniha je urèena inenýrùm a technikùm,
ale také jako studijní literatura pro studenty technických støedních i vysokých kol.
Kniha pøedpokládá znalost støedokolské matematiky a základní znalosti
z elektrotechniky.

Marcel Kreidl

MÌØENÍ TEPLOTY  senzory a mìøicí obvody
Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo
rozmnoována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informaèního systému nebo pøenáena v jiné formì èi jinými prostøedky.
Autor a nakladatelství nepøejímají záruku za správnost titìných materiálù. Pøedkládané
informace jsou zveøejnìny bez ohledu na pøípadné patenty tøetích osob. Nároky na odkodnìní
na základì zmìn, chyb nebo vynechání jsou zásadnì vylouèeny.
Vechny registrované nebo jiné obchodní známky pouité v této knize jsou majetkem jejich
vlastníkù. Uvedením nejsou zpochybnìna z toho vyplývající vlastnická práva.
Vekerá práva vyhrazena
© Doc. Ing. Marcel Kreidl, CSc., Praha 20042005
© Nakladatelství BEN  technická literatura, Vìínova 5, Praha 10
Marcel Kreidl: MÌØENÍ TEPLOTY  senzory a mìøicí obvody
BEN  technická literatura, Praha 2005
1. vydání

ISBN 80-7300-145-4

Obsah
1

ÚVOD .......................................................................................... 9

2

ZÁKLADNÍ POJMY Z OBORU MÌØENÍ TEPLOT ......... 13
2.1
2.2
2.3
2.4

Teplota ........................................................................................ 15
Teplotní stupnice......................................................................... 15
Senzor teploty ............................................................................. 19
Statické vlastnosti senzorù teploty ............................................. 20
2.4.1 Nejistoty mìøení ................................................................ 20
2.5 Dynamické vlastnosti senzorù teploty ........................................ 29
2.5.1 Pøechodové charakteristiky senzorù teploty...................... 30

3

KOVOVÉ ODPOROVÉ SENZORY TEPLOTY .................. 35
3.1
3.2
3.3
3.4

Odporové platinové snímaèe teploty .......................................... 38
Odporové niklové snímaèe teploty ............................................. 43
Odporové mìdìné snímaèe teploty............................................. 43
Mìøicí obvody pro kovové odporové snímaèe teploty ............... 44
3.4.1 Vliv mìøicího proudu ........................................................ 44
3.4.2 Vliv odporu vedení............................................................ 45
3.4.3 Linearizace statické charakteristiky kovového
odporového snímaèe teploty ............................................. 48
3.5 Konstrukce odporových kovových snímaèù teploty .................. 50

4

POLOVODIÈOVÉ ODPOROVÉ SENZORY TEPLOTY... 55
4.1.
4.2

Termistory ................................................................................... 57
Negastory (NTC termistory)....................................................... 59
4.2.1 Teplotní závislost odporu termistoru ................................. 60
4.2.2 Linearizace statické charakteristiky termistoru ................. 62
4.2.3 Zatìovací konstanta ......................................................... 64
4.2.4 Nejistota mìøení teploty s termistorem ............................. 68
4.3 Pozistory (PTC termistory)......................................................... 69
4.4 Polovodièové monokrystalické senzory teploty ......................... 70

4.4.1
4.4.2

5

MONOLITICKÉ PN SENZORY TEPLOTY........................ 77
5.1
5.2
5.3

6

6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Seebeckùv jev ............................................................................. 89
Typy termoelektrických èlánkù .................................................. 92
Názvosloví termoelektrických èlánkù a souvisejících èástí
mìøicího øetìzce .......................................................................... 95
Termoelektrická pravidla ............................................................ 96
Vliv kolísání srovnávací teploty a zpùsoby kompenzace
vzniklé systematické odchylky ................................................... 98
Potlaèení vlivu ruení pøi mìøení termoelektrickým èlánkem .. 101
Diferenèní a sériové zapojení termoelektrických èlánkù.......... 103
Linearizace charakteristik ......................................................... 103
Konstrukce termoelektrických snímaèù teploty ....................... 105
6.9.1 Drátové termoelektrické èlánky ...................................... 105
6.9.2 Pláové termoelektrické èlánky ..................................... 107
6.9.3 Speciální termoelektrické snímaèe .................................. 108

DILATAÈNÍ TEPLOMÌRY ................................................. 111
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

8

Diodové PN senzory teploty ....................................................... 79
Tranzistorové PN senzory teploty .............................................. 81
Monolitické (integrované) PN senzory teploty .......................... 82

TERMOELEKTRICKÉ ÈLÁNKY ........................................ 87
6.1
6.2
6.3

7

Monokrystalické Si senzory .............................................. 70
Senzor SiC ........................................................................ 74

Tyèové teplomìry ..................................................................... 113
Bimetalické teplomìry .............................................................. 113
Bimateriálová (dvojmateriálová) èidla ..................................... 117
Sklenìné teplomìry .................................................................. 117
Kapalinové tlakové teplomìry .................................................. 120
Parní tlakové teplomìry ............................................................ 121
Plynové tlakové teplomìry ....................................................... 122

SPECIÁLNÍ DOTYKOVÉ SENZORY TEPLOTY ............ 125
8.1
8.3

Akustické teplomìry ................................................................. 127
Krystalové teplomìry ............................................................... 129

8.3
8.4
8.5

9

umové teplomìry .................................................................... 130
Magnetické teplomìry .............................................................. 131
Optické vláknové senzory teploty ............................................ 132

INDIKÁTORY TEPLOTY .................................................... 139
9.1
9.2
9.3

Keramické áromìrky .............................................................. 141
Tavné indikátory teploty ........................................................... 142
Barevné indikátory teploty ....................................................... 143

10 ZABUDOVÁNÍ DOTYKOVÝCH TEPLOMÌRÙ ............. 147
10.1 Mìøení teploty v tekutinách ...................................................... 149
10.2 Mìøení teploty tuhých tìles ...................................................... 151
10.3 Mìøení povrchové teploty tuhých tìles .................................... 152

11 BEZDOTYKOVÉ MÌØENÍ TEPLOTY ............................. 155
11.1 Úvod ......................................................................................... 157
11.2 Základní velièiny pro bezdotykové mìøení teplot (pyrometrii) .. 158
11.3 Èerné tìleso, èerný záøiè ........................................................... 163
11.4 Zákony záøení (zákony jsou uvedeny pro èerné tìleso) ........... 164
11.5 Senzory (detektory) pro bezdotykové mìøení teplot ................ 168
11.5.1 Základní parametry detektorù záøení .............................. 168
11.6 Senzory (detektory) tepelného záøení ....................................... 169
11.6.1 Tepelné detektory infraèerveného záøení ........................ 169
11.6.2 Kvantové detektory infraèerveného záøení ..................... 175
11.7 Pyrometry ................................................................................. 180
11.7.1 Úhrnné pyrometry (pyrometry na celkové záøení) .......... 180
11.7.2 Monochromatické pyrometry .......................................... 181
11.7.3 Pásmové pyrometry......................................................... 182
11.7.4 Pomìrové pyrometry ....................................................... 183
11.7.5 Vícepásmové pyrometry ................................................. 184
11.7.6 Pyrometry s automatickou korekcí emisivity .................. 184
11.7.7 Pyrometry s optickými vlnovody v infraèervené oblasti 185
11.8 Snímání teplotních polí (termografie) ...................................... 186
11.9 Termovize ................................................................................. 186
11.10 Nejistoty a chyby metod bezdotykového mìøení teploty ......... 190

11.10.1 Nejistoty mìøení teploty zpùsobené zdrojem nejistoty
ve stanovení emisivity ..................................................... 190
11.10.2 Chyba metody zpùsobená nerespektováním prostupnosti
atmosféry a záøivého toku okolního prostøedí ................. 192
11.10.3 Chyba metody zpùsobená zanedbáním vzájemného
záøivého toku ................................................................... 193
11.10.4 Chyba metody zpùsobená nedodrením velikosti
mìøené plochy dle technických podmínek výrobce ........ 195

PØÍLOHY...................................................................................... 197
I
IA
II
III
IV
V

Hodnoty mìøicího odporu Pt100 .............................................. 198
Specifikace Pt senzorù firmy Hayashi Denko (Japonsko) ....... 200
Hodnoty mìøicího odporu Ni1000............................................ 202
Termoelektrické èlánky ............................................................ 203
Hodnoty spektrálních emisivit .................................................. 224
Orientaèní hodnoty tepelné vodivosti ....................................... 226

REJSTØÍK .................................................................................... 225
PREZENTACE FIREM ............................................................... 225
Sdruení Energy Consulting
 Mìøení a vyhodnocování staveb pomocí infrakamery ........................ 231
TMVSS
 Termovizní kamery a bezkontaktní teplomìry firmy FLIR ................ 232
 Bezkontaktní mìøení teploty infraèervenými kamerami .................... 233
TURCK
 Mìøení, hlídání a zobrazování teploty v prùmyslové automatizaci .... 234
INTRAX  Japonské platinové senzory ....................................................... 235
ELCHEMCo
 Teplovodivé materiály ......................................................................... 236
 Indikátory teploty a dalí chemické pøípravky pro prùmysl ............... 237
BEN  technická literatura
Knihy nakladatelství BEN  technická literatura ................................... 238
Adresy prodejen technické literatury ..................................................... 239
Pár slov o nakladatelství ........................................................................ 240

PØEDMLUVA
Teplota patøí ve vech, a to jak v technických tak i v ostatních oborech k nejdùleitìjímu
parametru pro zajitìní optimálního technologického procesu. Proto je a s podivem kolik let v Èeské republice a ani v bývalé ÈSR nevyla kniha o mìøení teplot. Z tohoto
dùvodu jsem vyhovìl redakci nakladatelství BEN  technická literatura a na základì své
pedagogické a výzkumné èinnosti na ÈVUT Fakultì elektrotechnické jsem se pokusil
v daném omezeném rozsahu podat o mìøení teplot pøehlednou publikaci. Je nutné si uvìdomit e jen o bezdotykovém mìøení teplot jsou známé knihy mající 700 stránek, a tak
ètenáø v této knize nenalezne vdy odpovìï na vechny problémy napø. jak mìøit teplotu
plamene apod. Stejný problém nastal pøi výbìru v knize popsaných senzorù. Vzhledem
k velkému mnoství typù senzorù teplot byly vybrány pouze senzory dostupné
na souèasném trhu. Pro ètenáøe, kteøí se budou chtít podrobnìji zabývat problematikou
mìøení teplot, jsou v knize uvedeny kniní a internetové odkazy.
Kniha tvoøí první díl pøipravované edice senzorù neelektrických velièin. V knize jsou
pøehlednì zpracovány fyzikální principy senzorù teploty a dle tìchto principù jsou pak
senzory rozdìleny do jednotlivých kapitol, jako jsou odporové kovové a polovodièové,
termoelektrické, dilataèní, speciální a bezdotykové senzory. U jednotlivých typù senzorù
jsou uvedeny konstrukce, charakteristiky a tabulky, mìøicí obvody. Pøílohy knihy obsahují podrobné tabulky kovových a termoelektrických senzorù a emisivit materiálù. Nedílnou
souèástí knihy jsou statické a dynamické vlastnosti senzorù teploty. V souladu s øadou
mezinárodních pøedpisù je vyjadøování pøesnosti mìøení uvádìno prostøednictvím nejistot mìøení. Vzhledem k tomu, e v technické praxi zatím není pojem nejistota mìøení
bìnì pouívaný, je v úvodní èásti knihy uveden podrobný výklad. Kniha je urèena inenýrùm a technikùm ale také jako studijní literatura pro studenty technických støedních
i vysokých kol. Kniha pøedpokládá znalost støedokolské matematiky a základní znalosti
z elektrotechniky.
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