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6.6. TERMOELEMENTO TYRIMAS 
 

 

Darbo užduotys 
 

 Ištirkite termoporos termoelektrovaros T priklausomybę nuo kontaktų temperatūrų skirtumo 

ir nubrėžkite gradavimo grafiką. 

 Nustatykite termoporos konstantą. 

 

 

Teorinės temos 
 

 Metalo elektronų pasiskirstymas pagal energijas. 

 Metalų kontaktinio potencialų skirtumo susidarymas. 

 Termoelektriniai reiškiniai. 

 Termopora, jos gradavimas ir naudojimas. 

 Evj matavimas kompensacijos būdu. 

  

 

 Darbo priemonės ir prietaisai 
 

Multimetras, termopora, termometrai. 

 

 

 Darbo metodika 
 

Termoelementai sudaryti iš sujungtų dviejų skirtingų metalinių vielelių, sudarančių 

termoporą. Termopora – tai dvi skirtingų metalų vielos – termoelektrodai. Vienas jų galas 

sulituotas. Prie kito galo - prijungiamas milivoltmetras (6.6.1. pav.). Jei tarp sulituoto ir  prijungto 

milivoltmetro taškų atsiranda temperatūrų skirtumas, tai išėjime susikuria nuolatinė evj. Jos dydis 

gali būti iki 5mV/100 
o
C. Termoelektrodai daromi iš platinos, platinos-rodžio lydinio, chromelio, 

kopelio, aliumelio, konstantano, geležies. Sudarant termoporas, naudojamos skirtingos atskirų 

metalų elektringumo savybės, pagal kurias visi laidininkai gali būti išdėstyti į tokią termoelektrinę 

eilę: (–) → Bi, Co, Ni, K, Pd, Na, Hg, Pt, Al, Mg, Sn, Pb, Cs, Ag, Cu, Zn, Ca, Mo, Fe, Sb, Si → 

(+). Termopora ir milivoltmetras sudaro paprasčiausią termoelektrinį termometrą. Termoelektrinis 

termometras yra pranašesnis už kitus termometrus, nes juo galima matuoti temperatūras iš didesnio 

veršių intervalo, bei labai žemas temperatūras. Pavyzdžiui, iš Pt ir Pt+10%Rh lydinio pagaminta 

termopora tinka temperatūroms nuo 0 iki 1770 K matuoti, o tokios termoporos konstanta yra 0,0104 

mV/K. Sugraduoti termoporą  tai nustatyti atsirandančios tevj T priklausomybę nuo termoporos 

kontaktų temperatūrų skirtumo T  T1 – T2. 

Kreivė, vaizduojanti šią priklausomybę, 

vadinama termoporos gradavimo grafiku 

(6.6.2 pav.). 

Laisvų termoporos galų temperatūra 

turi būti vienoda. Laboratorijoje laisvi 

termoporos galai nešaldomi ir jų temperatūra, 

lygi kambario temperatūrai, matuojama 

termometru. Kol termoporos sulydimo taškai 

ir laisvų galų temperatūros vienodos, T  0. 

Įjungus elektros kaitintuvą, didėja sulydymo 
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6.6.1 pav. Termoelektrinio termometro sandara: 

termoelektrodai (1); sulituotas galas (2). 
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taško temperatūra. Matuojama T ir ją atitinkančios 

temperatūros T1 ir T2, brėžiamas termoporos 

gradavimo grafikas. Termoporos konstanta  

nustatoma iš sąryšio 
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Δ
  ; (6.6.1) 

 

čia T ir T  atitinkantys vienas kitą intervalai, 

paimti iš termoporos gradavimo grafiko. Taip 

nustatyta  vertė palyginama su tiriamosios 

termoporos pase, ar žinyne pateikta konstantos verte 

šio tipo termoporai. 
 

 

 Darbo eiga 
 

1. Prie multimetro „M“ prijungiama termoporos grandinė (6.6.3 pav.). 

2. Įjungus kaitinimo elementą A ir užregistravus 

temperatūrų skirtumą (pavyzdžiui, t = 5
o
C), 

matuojama T  (÷U, mV). Multimetru rodoma 

itampos vertė atitinka tuo metu grandinėje 

susidariusios tevj vertę. 

3. Toliau padidinus parametrų skirtumus (kas 5
o
C 

(5
 
K)), kiekvieną kartą aprašytu būdu arba 

multimetru matuojama T. 

4. Atlikus 10 15 matavimų, braižomas 

termoporos gradavimo grafikas. 

5. Iš tiesinės grafiko dalies nustatoma termoporos 

konstanta (6.6.1 formulė). 

6. Matavimų ir skaičiavimų duomenys surašomi į lentelę: 
 

T1, K T2, K T, K T, mV , mV/K 
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6.6.3 pav. Įrenginio termoporai graduoti principinė 

schema 

 

 
 

6.6.2 pav. Termoporos gradavimo grafikas 
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