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Ellenálláshőmérők
A fémek villamos ellenállása a hőmérséklettel változik, a 
használatos fémeké nő.

Az alkalmazott fémekkel szemben támasztott követelmények:
 A hőmérséklettényező minél nagyobb legyen

 Az ellenállás a hőmérséklet folytonos és egyértelmű 
függvénye legyen (átkristályosodás, olvadás, öregedés stb.)

 Az alkalmazott huzalnak a mérendő közeggel 
nem szabad kölcsönhatásba lépnie, nem oxidálódhat.
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Ellenálláshőmérők kialakítása

Huzal 0,005-03 mm átmérőjű. Csévetest csillámlemez, üveg. 
Huzal tekercselése olyan, hogy mechanikai feszültségek ne
keletkezzenek, mert az ellenállást befolyásolná.
Éles sarkok, hajlítások kerülendők. Bifiláris tekercselés az 
önindukciós és mágneses hatások kiküszöbölésére. 
Ízzitással feszültségmentesítik, felmelegítéssel öregbítik.



Ellenálláshőmérők kialakítása



Alkalmazott fémek

Platina -200 - +630 °C
Nikkel   -60 - +180 °C
Réz        -50 - +200 °C
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Platina:

A=3,98 * 10-3

A=-5,8 * 10-7





Ellenálláshőmérők kialakítása



Ellenállás mérése Wheatstone-híddal

Négyvezetékes mérés



Ellenállás mérése potenciálméréssel



Termisztorok

NTC Negative Temperature
Coefficient
PTC Positive Temperature
Coefficient

Anyaguk: 
többnyire fémoxidok 
keveréke



Integrált áramkörök

Az intergrált áramkörben levő félvezetők hőmérséklet-
érzékenységét használják fel.

Pl. áramgenerátorként viselkedő IC, amelynek árama 
annyi A, amennyi az abszolút hőmérséklet.



Termoelemek



Termoelemek termofeszültsége



Anyagok termofeszültsége



Anyagpárosítások

Vas-Konstantán (J) kb. 5,4 mV/100K
Réz-Konstantán (J) kb. 4,3 mV/100K
Cromel-Alumel  (K) kb. 4,1 mV/100K
Pt13Rh-Pt (R)



Mérőkör kialakítása



Mérőkör kialakítása



Mérőkör kialakítása

Termoelem lánc a mérőfeszültség többszörözésére



Hőmérsékletmérés sugárzást mérő 
pirométerrel

Összsugárzásmérés:
A Stefan-Boltzmann-törvény értelmében a sugárzással kibocsátott
energia a test abszolút hőmérsékletének negyedik hatványával 
arányos. A műszerre vetődő teljes energiát mérik
Részsugárzásmérés:
A Wien-törvényből következik, hogy a sugárzás maximumának 
hullámhossza a hőmérséklet függvénye.



Ízzószálas pirométer



Hőmérsékletmérés színváltó festékekkel



Hőmérsékletmérés Seger-gúlákkal
Különleges szilikát-keverékből készült, különböző lágyuláspontú,
2,5-6 cm magas, háromoldalú gúlák. A mérés az alakváltozás
megfigyelésén alapul.
25-30 °C-os lépcsőben készülnek, általában 3 egymást követőt
használnak a méréshez.

Hőmérsékletmérés színváltó festékekkel



Termográfia



Termográfia



Termográfia



Hőmérő beállási ideje
   dttFdQ  1

dtcmdQ 

  dtcmdttF   1

cm
F

k 



1

k: hőmérő időállandója

 
keCtt

d
ktt

dt











1

1

1

Ha =0 akkor t=t0, és a =k feltételekből 
következik:   3686,0
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A hőmérő időállandója az az idő, amely a kezdeti 
hőfokkülönbség 63,1 %-ának eléréséhez szükséges



Hőmérő beállási ideje



Hőmérő felezési ideje



Hőmérő beépítése



Hőmérő beépítése



Sugárzás elleni védelem



Hőmérők hitelesítése


