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Muita tyyppejä

� Bender 

� Rengas

� Fokusoitu

� Pino (Stack)
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Eri piezomateriaalien käyttökohteita
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Lämpötilan mittaaminen

� Termopari

� Halpa, laaja lämpötila-alue

� Resistanssin muutos

� Vastusanturit (tarkka, hidas) ja termistorit (nopea, pieni 

lämpötila-alue) 

� Infrapunasäteily

� Kaksoismetalliliuska

� Nesteen laajeneminen

� Olomuodon muutos

� Muilla paitsi säteilyyn perustuvilla lämpötilan 

mittausmenetelmillä mitataan oikeasti anturin lämpötilaa.

� Hyvä kontakti mitattavaan kohteeseen
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Termopari

� Seebeckin ilmiön mukaan johteessa oleva 

lämpötilagradientti dT/dL saa aikaan sähkömotorisen 

voiman

� Ilmiön suuruus riippuu materiaalista�eri metalleilla 

saadaan aikaan jännite, joka voidaan mitata

� Jännite V kertoo lämpötilojen T1 ja T2 erotuksen

� Jos lämpötila T2 tunnetaan, saadaan jännitteestä V ja 

metallien Seebeck kertoimista laskettua T1

V

T1 T2

Metalli A

Metalli B
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Vertailulämpötilan kompensointi

� Cold junction compensation

� Metallien A ja B välille voidaan laittaa kolmatta metallia 

(Cu) jos liitospisteiden (vertailuliitos) lämpötilat ovat 

samoja

� Vertailuliitoksen lämpötila aiheuttaa myös jännitteen. 

Kompensoinnilla tarkoitetaan tämän jännitteen 

vaikutuksen poistamista.

� Vertailuliitoksen lämpötila mitataan esim lämpövastuksella

Mittausliitos

Vertailuliitos
Metalli A

Metalli B

V

Cu
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Termoparityypit

� K-tyyppi (cromel (NiCr), alumel (NiAl))

� -200-1200ºC, 41 µV/ºC, yleisin, 

� E-tyyppi (cromel (NiCr), konstantaani (CuNi))

� -240-800ºC, 68 µV/ºC, mataliin lämpötiloihin

� J-tyyppi (rauta (Fe), konstantaani (CuNi))

� -40-750ºC, 52 µV/ºC, vanhoissa laitteissa

� N-tyyppi (Nicrosil (NiCrSi),Nisil (NiSi))

� -1200ºC, 39 µV/ºC, korkeisiin lämpötiloihin

� B-, R-, S-tyyppi (Platina (Pt), Rhodium (Rh))

� 50-1600-1800ºC, 10 µV/ºC, kalliita, korkeisiin lämpötiloihin

� Herkkyyttä kuvaavaa Seebeck-kerroin riippuu lämpötilasta
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Termoparivahvistin

� Esim. AD595 termoparivahvistin, jossa vertailulämpötilan 

kompensointi

� Ulostulo: 10 mV/ºC (esim. 20ºC=200 mV)

Analog Devices
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Vastuslämpömittari

� Anturimateriaalin resistanssi riippuu lämpötilasta

� Materiaaleja:

� Platina (lineaarinen, kallis, epäherkkä), kupari, nikkeli 

� Yleinen: Pt100

� T = 0ºC � R0= 100 Ω

� Resistanssi kasvaa lämpötilan kasvaessa

R(T) = R0(1+AT+BT2+C(T-100ºC)T3),

jossa A = 3,908*10-3, B = -5,775*10-7 ja C = -4,183*10-12  (IEC751)

� Mittausalue -250-850ºC, stabiili, lineaarinen

� Resistanssin mittaamista varten vastuksessa kulkee pieni 

virta�aiheuttaa itseislämpenemisen
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Termistori

� Puolijohdemateriaaleja, metallioksidien seokset

� Mittausalue -60-300ºC

� Herkkä, epälineaarinen, pieni koko � nopeita

� ∆R=k∆T, 

� PTC (k>0), resistanssi kasvaa lämpötilan noustessa

� Curie-lämpötilan alapuolella kiteiden välille ei muodostu 

potentiaalivalleja ja resistanssi pienenee

� NTC (k<0), resistanssi vähenee lämpötilan noustessa

� Lämpötilan noustessa puolijohteeseen vapautuu varauksen 

kuljettajia

� T-1=a + b ln R +c ln3 R, missä a=1,4*10-3, b=2,37*10-4, c=9,90*10-8
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Resistanssin muutoksen mittaamisesta

� Anturin ulostulon ei tarvitse olla lineaarinen, jos se 

voidaan sovittaa tietokoneella kalibrointikäyrään. 

Kuitenkin, mittauksen resoluutio saadaan paremmaksi, 

jos AD-muunnos tehdään lineaariselle signaalille.

� 4-pistemittauksella saadaan mittaus tarkemmaksi ja 

johtimien vastukset eivät vaikuta mittaustulokseen
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Infrapunalämpömittarit

� Kohteen lämpötila mitataan sen säteilemästä energiasta, 

joka aiheutuu atomien lämpöliikkeestä

� Lämpötilan lisäksi mittaukseen vaikutta mitattavan pinnan 

emissiokerroin

� Emissiokerroin: Tietyssä lämpötilassa olevan kappaleen 

lähettämän lämpösäteilyn ja samassa lämpötilassa olevan 

mustan kappaleen säteilyn suhde

� Vaihtelee välillä 0-1

� Musta kappale: Absorboi kaiken

siihen kohdistuvan säteilyn ja säteilee

pintansa lämpötilaan verrannollista

lämpösäteilyä. Ei heijasta tai sirota

säteilyä.
Mustan kappaleen säteily (Doebelin)
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Emissiokerroin

� Emissiokerroin riippuu: aallonpituudesta, lämpötilasta, 

säteilykulmasta, pinnan käsittelystä (karheus, 

oksidoituminen)

� Hankalin asia lämpösäteilyn mittauksissa

� Esim. Teräs: 0,35, oksidoitunut teräs: 0,85

� Saadaan taulukosta tai kalibroidaan mittaamalla lämpötila 

jollain muulla menetelmällä
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IR-lämpömittarin käyttökohteita

� Korkeat lämpötilat, joissa kontaktianturi sulaisi

� Paikat, joihin ei ole mahdollista laittaa kontaktianturia

� Voidaan mitata ikkunan läpi

� Liikkuvat kohteet

� Pinnan lämpötilan skannaaminen
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IR-lämpömittarin rakenne

� Mittauksissa käytetty aallonpituusalue :0,75-14 µm.

� Optiikka:

� Säteilyn kerääminen ilmaisimelle halutulta alueelta.

� Estää ympäristön säteilyn pääsyn ilmaisimelle

� Halutun aallonpituusalueen läpäiseminen (lasilinssit eivät 

läpäise hyvin matalataajuista IR-säteilyä), häiriölähteiden 

poisto

� Etäisyyden mittaaminen

� Valokuitua käyttämällä voidaan päästä hankaliin paikkoihin 

(korkeat lämpötilat) 
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Toiminta

� Ilmaisin

� Pyroelektrinen

- Lämpötilan muuttuessa kappaleen (polaarinen kide) 

sähköinen polarisaatio muuttuu ja saa aikaan jännitteen

� Termopatsas

- Sarjaan kytkettyjä termopareja

� Bolometri

- Säteily lämmittää ilmaisinta ja saa aikaan resistanssin 

muutoksen

- Tarkka toiminta vaatii jäähdytyksen

- Matriisina käytössä lämpökameroissa

� Prosessointi ja AD-muunnos


