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Měření oteplovací charakteristiky 

TEST: 

Konec 

1. Nakreslete schéma zapojení termistoru a pozistoru a nakreslete 

závislost odporu na teplotě. 

2. Nakreslete schéma zapojení termočlánků bez referenčního bodu. 

Co v tomto případě měří měřicí přístroj?  

3. Nakreslete schéma zapojení termočlánků s referenčním bodem. 

Co v tomto případě měří měřicí přístroj? 

4. Nakreslete oteplovací charakteristiku a definujte jak určíme 

časovou konstantu. 

5. Nakreslete ochlazovací charakteristiku a definujte jak určíme 

časovou konstantu. 



Zpět 

1. Schéma zapojení termistoru a pozistoru a závislost odporu na 

teplotě. 

Měření oteplovací charakteristiky 

Termistory NTC jsou polovodičové prvky jejichž odpor je 

exponencielně závislý na absolutní teplotě, využívá se jako snímač teploty. 

Měříme hodnotu odporu a přepočítáme ji na teplotu. Konstanty A a B udává 

v katalogu výrobce termistoru.  

Pozistor PTC  mění prudce odpor při určité teplotě, proto se používá 

nejčastěji jako tepelná pojistka (např. do vinutí motorů). 



Zpět 

2. Schéma zapojení termočlánků bez referenčního bodu.         

Co v tomto případě měří měřicí přístroj? 

Měření oteplovací charakteristiky 

Při zapojení jednoho termočlánku k měřicímu přístroji vznikne 

referenční srovnávací spoj v místě přechodu na spojovací měděné vedení, 

který je na teplotě okolí, proto v tomto zapojení měříme rozdíl teploty a 

teploty okolí = měříme napětí odpovídající oteplení. 



Zpět 

3. Schéma zapojení termočlánků s referenčním bodem. Co v tomto 

případě měří měřicí přístroj? 

Měření oteplovací charakteristiky 

Při zapojení dvou termočlánků k měřicímu přístroji vznikne 

referenční srovnávací spoj v místě druhého termočlánku. Pokud tento 

termočlánek umístíme do teploty 0°C, v tomto zapojení měříme napětí 

odpovídající teplotě. 



Zpět 

4. Oteplovací charakteristika a definice časové konstanty. 

Měření oteplovací charakteristiky 

Při oteplování po uplynutí času t =  dosáhne teplota 63,21 % 

tmax , po t = 3  dosáhne teplota 95,02 % tmax a k ustálení 

teploty dojde po t = 5 (odchylka < 1% od tmax).  



Zpět 

5. Ochlazovací charakteristika a definice časové konstanty. 

Měření oteplovací charakteristiky 

Při ochlazování po uplynutí času t =  klesne teplota na 36,78 

% tmax , po t = 3  klesne teplota pod 5 % tmax a k ustálení 

teploty dojde po t = 5 (odchylka < 1% tmax).  



Zodpověděl  jsi  všechny  otázky ? 

 

Pokud  ne,  zkus to znovu !  

Stiskni „Opakovat“ 

a zkontroluj  si své  odpovědi  

tlačítkem        . 

 

Opakovat 
Měření oteplovací charakteristiky 


