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 ترموکوپل چیست؟

فیزیکدان  1281در سال ،  اندبه وجود آمده اندای هستندکه از دو فلز غیر همجنس که به هم متصل شدهترموکوپلها حسگرهای حرارتی ساده

ی در مدار شار جریانو  شودکه اگر دو اتصال در دماهای مختلفی قرار گیرند، ولتاژ ترموالکتریک تولید می به نام سیبک کشف کردآلمانی

نشان داده شده،یکی از اتصاالت اتصال گرم و اتصال دیگر اتصال سرد  زیر گردد.همان طور که در شکلجنس جاری میبسته دو فلز غیرهم

 یا مرجع نام دارد.

 .دما بین اتصاالت سرد و گرم دارد ان تولید شده در حلقه بسته،بستگی به نوع فلزهای مورد استفاده و تفاضلیجر

 

                                            

 یک مدار ترموکوپل                                                                          

نابراین یک ب، شودمدار برقرار نمین در او جریکنندولتاژهای تولید شده یکدیگر راخنثی می اگر دما در هردو اتصال یکسان باشد

 کند.گیری میترموکوپل به جای دمای مطلق،تفاضل دمای بین دو اتصال را اندازه
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 فوق شکل الکتریک را اندازه بگیریمتا بتوانیم اثر ترموگیری ولتاژ راوارد این حلقه کنیمگیری دما باید یک ابزار اندازهبرای اندازه

مسی و با استفاده از یک مجموعه ترمینال به گیری توسط یک جفت سیمدر اینجا ابزار اندازه دهد چنین ساختاری را نشان می

 شود.ترموکوپل وصل می

                                              

 )ولتمتر(گیریر اندازهاتصال یک ابزا                                                                

در نقطه  رگیری متفاوت است در نتیجه یک جفت ترموکوپل دیگهای ابزار اندازهنسبت به سیمً کوپل معموالجنس سیمهای ترمو

دهد.اگر چه به نظر میرسد این نشان می 3و8این ترموکوپل اضافی را به شکل اتصال پایین  آید.شکلاتصال پدید می

ها در دمای مشابه اگر این ترموکوپلدهد کهکننداما استفاده از قانون فلزات واسط نشان میایجاد می خطا ترموکوپلهای اضافی

 هیچ اثری ندارند. قرار داشته باشند

                                             

 3و اتصال 8ترموکوپل اضافی در اتصال                                                          

دارد که چنانچه فلز دیگری واردسیستم ترموکوپل شود و نقاط اتصال با این فلزهم دما سادگی بیان میقانون فلزات واسط به

 داشته باشند(این فلز اثری بر عملکرد کل سیستم ندارد.باشند)یعنی در دماهای یکسان قرار

 قانون فلزات واسط را بیان میکند. 4شکل 
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 متر متناسب با تفاضل دما بینتوسط ولت گیری شدهولتاژاندازه دماهای یکسان قرار گیرنددر 2,3ترمینالهای اگر اتصال  بنابراین

درجه  150نشان داده شده است،در اینجادمای اتصال  شکل)اتصال سرد( است.این موضوع در 2,3)اتصال گرم( و اتصال1اتصال 

 100برابر تفاضل دماها یعنی شدهگیریبنابراین دمای اندازه دارد سلسیوس قراردرجه  50است و مجموعه ترمینال در سلسیوس 

 دمای اتصال سرد است.2,3 و دمای مجموعه ترمینال گرماتصال 1  اتصال،  درجه سانتیگراد است

 اتصال گرم و سرد)مرجع(است.اگر بخواهیم دمای مطلق اتصال کنند که برابر تفاضل دما بین نقطهها ولتاژی تولید میترموکوپل

مشکلی  اگر اتصال مرجع مشخص،کنترل شده و پایدار باشد گرم را بدانیم ابتدا باید دمای مطلق اتصالمرجع را داشته باشیم

مای مطلق اتصال برای یافتن د توان از یکی از روشهای زیروجود نخواهد داشت، ولی اگر دمای اتصال مرجع نامشخص باشد می

 گرم استفاده کرد:

 گیریترین روش اندازهساده،  گیری دقیق دمای اتصال مرجع و استفاده از این دما جهت محاسبه دمای اتصال گرماندازه 

-دمای اتصال مرجع را به دمای اندازه استفاده از ترمیستورها یا حسگر دمایی نیمه هادی استسپس باید دمای اتصال مرجع

 به طور کلی پایین است . هزینه انجام آن کند واین روش نتایج دقیقی را ارائه می توسط ترموکوپل اضافه کردگیری شده 

                                         

 ترموکوپل با مجموعه ترمینال هم دما                                                    

  همان طور  شده حرارتی که دمای آن به طور دقیق مشخص استقرار دهید به عنوان مثالاتصال مرجع را در یک محیط کنترل

استفاده کرد. توجه کنید که  توان از یک حمام یخ برای نگهداشتن اتصال مرجع در دمای یخنشان داده شده می که در شکل

وان تشود.به جای اینکار میترمینال جدا میگیری از مجموعه به داخل سیستم اندازه Aدر اینجا اتصال مرجع با وارد کردن فلز 

نتایج بسیار دقیقی  نیست،جبران سازی توسط حمام یخ ولی این کار خیلی عملی مجموعه ترمینال را درون یخ شناور کنیم

 معموالًدر کاربردهای صنعتی این عمل مقدور نیست.ولی  کندارائه می

                                    
 استفاده از یک حمام یخ برای اتصال مرجع                                              
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 ید.سیمهای گیری بکشگیری استفاده نکنید بلکه سیمهای ترموکوپل را مستقیماًتا ابزار اندازهز سیمهای مسی برای اندازها

 گیری است به هم وصل کنید.قابل اندازه تصال مرجع در آن به سهولت ودقتگیری که دمای اداخل ابزار اندازهمسی را در 

  ازIC  های جبرانساز اتصال سرد مانندLinear Technology LT1025 اده کنید.این فاستIC  هادارای حسگرهای دمای

کند ولتاژی تولید می ICدهند.سپس گیرد( را تشخیص میداخلی هستند که دمای اتصال مرجع را )که در محیط قرار می

ترموکوپلی است کهاتصال گرم ان در دمای محیط و اتصال سرد اندر دمایصفر ولتاژ تولید شده توسط که متناسب با 

مانند آن  شودو نتیجهاین ولتاژ به ولتاژ تولید شده توسط ترموکوپل مورد استفاده، اضافه میگراد قرار دارد.درجه سانتی

ن ساز اتصال سرد، دقتی در حد چند های جبرا IC.دگراد قرارداده شده باشاست کهاتصال مرجع در صفر درجه سانتی

 ند.روگیری دقیق ندارندبه کار میگراد دارند و به طور گستردهدر بسیاری از کاربردها که نیاز به اندازهدرجه سانتی

 انواع ترموکوپل

 نوع ترموکوپل یک حرف تایید شدهگیرد.به هر که معموالً مورد استفاده قرار می نوع ترموکوپل استاندارد وجود دارد 18در حدود 

معروفترین انواع ترموکوپلها، ه موادی ساخته شده است. جدول زیر چترموکوپل از  دهدکه نشان می شودالمللی نسبت داده میبین

 دهد.نشان می را های دمایی قابل استفادهماده سازنده آنها و محدوده

 

 kنوع

ارزان قیمت  لترموکوپاین شود.ساخته می )به نام آلومل( Ni-Alو )به نام کرومل( Ni-Crبا استفاده از فلزهای  kترموکوپل نوع 

 باشد.های چند منظوره می است ویکی از ارزانترین ترموکوپل

است و معموالً در دماهای باال مورد  42µv/°cو حساسیت آن تقریباً +C°1350+ تا C°180-محدوده عملکرد دمایی آن بین 

 گیرد.استفاده قرار می

 Jنوع 

است،به دلیل  C°750+ تا C°180- محدوده دمایی این ترموکوپل بین شود.ساخته می Cu-Niاین ترموکوپل از فلزات آهن و 

 شود.احتمال اکسید شدن آهن ، این ترموکوپل در صنایع قالب ریزی پالستیک استفاده می

 شود.برای طرحهای جدید توصیه می معموالً Jاست ، ترموکوپل نوع  54µv/°cیبه اندازه Jحساسیت ترموکوپل نوع 
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 Nنوع 

 محدوده دمایی آن بین شود.)نیسیل( ساخته میNi-Si-Mg)نیکروسیل( و Ni-Cr-Siفلزات  از Nترموکوپل نوع 

 -270°C1300+تا°C ،30حساسیت این نوع ترموکوپل  استµv/°c  است و معموالً در دماهای باال مورد استفاده قرار 

 گیرد.می

 

 T نوع

است.این  C°400+تا C°250شود. محدوده عملکرد دمایی این ترموکوپل ، بینساخته می Cu-Niاز مس و  Tترموکوپل نوع 

 برای کاربردهایی با دمای پایین مناسب است.  بوده ترموکوپل نسبتاً ارزان

 است ، این نوع ترموکوپل در برابر رطوبت مقاوم است. 46µv/°cترموکوپل  نحساسیت ای

 Eنوع 

–بین  محدوده عملکرد دمایی آن شود)کنستانتان( ساخته می Cu-Ni)کرومل( و  Ni-Crبا استفاده از فلزات   Eترموکوپل نوع 

40°C 900+ تا°C .است 

ظت او مواردی که حسگر در آن حف توان از آن در کاربردهای خألو میبیشترین حساسیت را دارد  68µv/°cاین ترموکوپل در 

 کرد.نشده است استفاده 

 Rنوع 

 ، پایین وشود ،حساسیت این نوع ترموکوپل)پالتین( ساخته می Ptرادیوم( و  -)پالتین Pt-Rhبا استفاده از  Rترموکوپل نوع 

 است. 8µv/°cدر حدود 

گیری دماهای بسیار باال به کار برای اندازه Rترموکوپل نوع  باشدمی C°1700+تا  C°50- محدوده دمایی این ترموکوپل بین

 شود بنابراین نیاز به حفاظت دارد.رود به دلیل آنکه این نوع حسگربه آسانی آلوده میمی

 

 Bنوع 

 شود و حساسیت  آن بسیار کم وبا ترکیبات مختلف ساخته میرادیوم(  –)پالتین  Pt-Rhستفاده از فلزات ابا  Bترموکوپل نوع 

گیری دماهای باال این ترموکوپل در اندازه است، C°1750+ تا C°100- باشد و محدوده دمایی آن بینمی 1µv/°cدر حدود 

 رود.بخصوص در صنایع شیشه به کار می

 

ود ندارد و ها وج رنگ استاندارد برای شناسایی ترموکوپلکد  سفانهأمت شوند.ترمو کوپلها معموالً توسط کد رنگ شناخته می

 را بارنگ زرد و سر منفی را Kسر مثبت ترمو کوپل نوع  مثالً استاندارد آمریکایی پذیرند.کشورهای مختلف کدهای مختلفی را می

 کند.نگ قرمز مشخص میربا 
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 نصب اتصاالت ترموکوپل

 سه روش متداول برای نصب اتصاالت ترموکوپل وجود دارد.

 اتصال عایق شده : -1

ب مناس نتیجه این اتصال برای محیطهای خورنده و کاربردهایی با فشار باالدر  شوددر این حالت اتصال از غالف جدا می

 است، در ضمن زمان پاسخ دهی در مقایسه با روشهای دیگر نصب بسیار طوالنی است.

 زمین شده:اتصال  -8

تصال عایق ادهی نسبت به ، زمان پاسخ باشداین اتصاالت نیز برای محیطهای خورنده و کاربردهایی با فشار باال مناسب می

 های زمین و اغتشاشات الکتریکی قرار دارد.باشد ولی از طرفی ترموکوپل در معرض ایجاد حلقهسریعتر می شده

 اتصال قابل دسترسی: -3

یری در گبرای اندازه بیندسهولت آسیب می کند ، این اتصال قابل دسترسی است و بهاتصال پاسخ سریعتری ایجاد می این

 رود.گیری دمای هوا و گازها به کار مینیست این نوع اتصال اغلب برای اندازهمحیطهای خورنده مناسب 
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 عایق بندی ترموکوپل

ها بدون هر گونه عایقی به کار روند ولی در اکثر کاربردهای صنعتی باید  اگرچه در مواردی این امکان وجود دارد که ترموکوپل

 شودحفاظت کرد.گیری دمای آن استفاده میکوپل برای اندازهای که از ترمو آنها را در برابر محیط یا واسطه

 مواد عایق استاندارد

 شود:های زیر استفاده میهیچ نوع استانداردی برای مواد عایق کننده ترموکوپلها وجود ندارد ولی معموالً از عایق

PVC 30توان در محدوده دماهای پایین معموالً از : از این عایق می°C-  تاC°100+ .استفاده کرد 

 استفاده کرد. C°+250تا C°250-توان از آن در محدوده دمایی و می کنداین عایق مقاومت بیشتری در برابر گرما ایجاد می : تفلون

 استفاده کرد. C°+50تا C°-50توان در محدوده دماهای بین: از این عایق میفایبرگالس

 : ترموکوپلهای عایق شده با مواد معدنی

هاست.سیمهای ترموکوپل در پودر عایق کامالً غلیظ و فشرده فرو  ترین روش حفاظت و عایق بندی ترموکوپلمعمولاین روش 

ده با کند.ترموکوپلهای عایق شاین پودر )معموالً اکسید منیزیم( سیمهای ترموکوپل را عایق بندی و حفاظت می شوند.برده می

بندی مناسب، پاسخ سریع و اندازه کوچک دارند.محدوده طوالنی،عایقاستقامت مکانیکی بسیار خوب،پایداری  مواد معدنی

 است. C°1250+تا  C°200-عملکرد دمایی آنها بسیار وسیع و از 

 کابلهای اتصال ترموکوپلی:

ای موارد نیاز است که از حسگر ترموکوپل در بیرون استفاده کنیم و طول کابل استاندارد تهیه شده توسط تولید در پاره

ند تا در ااین منظور کابلهای اتصال با استفاده از هادیهای ترموکوپل طراحی شده ه ممکن است کوتاه باشد برایکنند
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نقاط اتصال مشکلی رخ ندهد. این کابلها از ترموکوپل ارزانتر هستند و جهت سهولت اتصال به صورت انعطاف پذیر 

به عنوان مثال کابل اتصال  شوندنوع ترموکوپل شناخته میبعد از  Xاند کابلهای اتصال با وارد کردن حرف طراحی شده

 شود.مشخص می KXبا  Kبرای ترموکوپل نوع 

تولید  عموالًم مقاومت کابل ممکن است اهمیت پیدا کند گیرندوقتی کابلهای اتصال خیلی بلند مورد استفاده قرار می

 د.کنترموکوپل  با نوع و طول معلوم محاسبه میکنندکه مقاومت سر اتصال را برای کنندگان جداولی تهیه می

 ترموکوپلپاسخ زمانی 

مقدار خود در حالت  %63به ا ای در دماست که طی آن ترموکوپل در اثر ایجاد یک تغییر پلهزمان پاسخ ترموکوپل،زمانی

ستگی و ساختار اتصال بدمای ناحیه اتصال ،  به پارامترهای مختلفی از جمله قطر ترموکوپل رسد.زمان پاسخپایدار می

دارد. زمان پاسخ برای یک اتصال قابل دسترسی از همه انواع دیگر کمتر است. همچنین زمان پاسخ برای یک اتصال 

ود شزمین شده نسبت به زمان پاسخ اتصال عایق بندی شده کمتر است . با کاهش قطر ترمو کوپل، زمان پاسخ کمتر می

 تر پاسخ زمانی سریع تر است.پایین، همچنین در اتصاالتی با دماهای 

ثانیه است.پاسخ  1در حدود  C°100متر در دمای میلی 3بندی شده با قطر پاسخ زمانی یک اتصال عایق به عنوان مثال

متر کاهش میلی1ثانیه است. اگر قطر ترموکوپل را تا مقدار  0.4،  زمانی یک اتصال زمین شده با همین قطر و همین دما 

 ثانیه خواهد شد. 0.07ثانیه و پاسخ زمانی اتصال زمین شده، 0.16دهیم،پاسخ زمانی اتصال عایق 

 روشهای ساخت ترموکوپل

 ه اتصاالت خاص ساخت کننده وترین ترموکوپل از یک جفت سیم با با یک سر اتصال جوش خورده بدون عنصر کنترلساده

 در آزمایشگاهها  مورد استفاده قرار گیرند. و شود.این نوع ترموکوپلها باید با دقتمی

 باشند:موجود میترموکوپلهای صنعتی به اشکال زیر 

 هاپروب

عمل کنند و دارای دسته و کابل اتصال بلند  C°1100توانند تا دمای باشند ، که میهایی همه منظوره میعهوها مجماین ترموکوپل

یری گپروبهای قابل حمل دارای سرهایی با اشکال مختلف برای اندازه باشند.تها میو یک پریز بسیار کوچک برای ترموکوپل در ان

)برای فرو بردن به داخل موادی مثل)غذاهای یخ زده(،  دمای سطح مواد نیمه جامد)مثل کااغذ،پالستیک،وغیره (،؛انواع فرو رونده

 باشند.زاویه قائم هستند می گیری دمای مایع و انواعی که دارای سر اتصال باانواع مربوط به اندازه

 ترموکوپل پیچی

به ابزارهایی مثل موتورها،ماشینهای الکتریکی و غیره  سرهای پیچی هستند که آنها را برای پیچ کردنها دارای این ترموکوپل

 کند.مناسب می بگیریم خواهیم دمای آنها را اندازهکه می
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 ترموکوپلهای حلقوی

گیرند و اتصال ترموپلها درون حلقه مدور مورد استفاده قرار می ءها و اشیاگیری دمای لولهاندازهاین مجموعه ترموکوپلها برای 

 گیرد.قرار می

 های واشریترموکوپل

واند تها و هر ابزار صنعتی دیگر که واشر میشعابها،لولهنگیری دمای اها دارای واشر هستند و برای اندازهاین دسته از ترموکوپل

 روند.شود به کار میبه آن وصل 

 رونده ترموکوپلهای فرو

حسگر داخل  گیری دما کاربرد داردها برای وارد کردن به داخل یک مایع)مثالً یک مخزن(جهت اندازه نوع فرورونده ترموکوپل

 یک جدار فلزی ضد زنگ قرار داده شده است.

 با سر ترمینالی ترموکوپل

باشد که اندازه و شکل آنها با یکدیگر متفاوت است ، سرهای ترمینالی به طور میانواع مختلف ترموکوپل با سر ترمینالی موجود 

 گیرند.گسترده در کاربردهای کنترل فرایند مورد استفاده قرار می

 ارتباط ولتاژ و دما در ترموکوپل

 ود.شبه آنها پرداخته میروشهای مختلفی برای تشریح ارتباط ولتاژ و دمای ترموکوپل وجود دارد که در این بخش به طور کامل 

 استفاده از جدولهای مرجع برای ترموکوپل -

تن داش  در هنگام قراررا  فهرست دما و ولتاژ تولید شده توسط ترموکوپل جدولهای مرجع ترموکوپل برای هر نوع ترموکوپل،

ب گردد و ولتاژ ترموکوپل بر حسارائه می گراددقت یک درجه سانتی دما با کنند.گراد ارائه میاتصال مرجع در صفر درجه سانتی

  گراد را پوشش درجه سانتی 50+است که دماهای بین صفر تا  kشود.جدول فوق قسمتی از جدول نوع میکروولت داده می

 دهد.می

          

 

 

 

        



 

 السن برق،کنترل و ابزار دقیق مجتمع پدپارتما                        یم: مهندس مرتضی کریمیتهیه و تنظ

 استفاده از روش سری توان -

 ای زیر بیان کرد:توان آن را با چند جملهرابطه ولتاژ با دمای ترموکوپل خطی نیست و می

nvn+ …..+a3v3a+
2v2v+a1+a0T = a 

Tو  گراددرجه سانتی ب: دما برحسVولتاژ ترموکوپل : 

  (n+ …..+a3a2++a1+a0a)  :گیریضرایب وابسته به نوع ترموکوپل مورد استفاده که به محدوده دمایی مورد اندازه 

ده ضریب اول برای دقتهای باالتر  یابد.ولی در کلدما افزایش می ریگیدقت اندازه aو با افزایش تعداد ضرایب  بستگی دارند

 باشد.کافی می C°1از 

 

 خواهیم ولتاژ ترموکوپل را بر اساس آن محاسبه کنیم که با استفاده از چند باشد و میدر برخی از کاربردها دما معلوم می

 ای معکوس ترموکوپل این کار را انجام داد:جمله

nTn+…..+C2T2T+C1+C0V=C 

 .ضرایب مربوط به ترموکوپل هستند n, ….,c2c1,,c0cو دما Tولتاژ ترموکوپل و  Vدر معادله فوق 

 باشد:مطابق جدول زیر می kضرایب مربوط به ترموکوپل نوع 
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 استفاده از تقریب خطی -

 خطی در محدوده دمایی محدود است.روش دیگر تعیین رابطه ولتاژ با دمای ترموکوپل ، استفاده از تقریبهای 

 باشد.معادله تقریب خطی مطابق شکل زیر می

V=s.T+b 

توان توسط آنها عملکرد بیشتر ولتاژ انحراف است که می b ، دما Tشیب و sولتاژ ترموکوپل، vدر این معادله 

 های دمایی محدود توجیه کرد.ترموکوپلها را در محدوده

که در  ودشباشد و شیب نیز از محدوده عملکرد مورد نظر تعیین میترموکوپلها برابر صفر میولتاژ انحراف برای همه 

ه ن شیب استفاده کنیم بابک میانگین شده به عنوتوانیم از ضرایب سیمی C°50+تا مقدار تقریبی C°0محدوده دمایی 

 باشد.این ترتیب معادله خطی شده نهایی به صورت زیر می

V= s.T 

 گراد( است.دمای اتصال ترموکوپل )بر حسب درجه سانتی Tو  (c/vµ° برحسب)ولتاژ ترموکوپل  Vدر معادله فوق 

گراد از محدوده عملکرد دمایی مورد نظر فراتر خواهد رفت و در خطای ناشی از به کاربردن معادله فوق تنها چند درجه سانتی

 قابل قبول خواهد بود. دقیق نیستند گیری دما که چنداناندازه بسیاری از کاربردهای

 .شودمیمطابق زیر ارائه   C°50+تا C°0بک میانگین شده  برای چند ترموکوپل پرکاربرد در محدوده دمایی ضرایب سی
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 هااتصال ترموکوپل

طویل  برخوردار است در صورت تریمکابل از اهمیت ک طول کابل متعادل کننده در مقایسه با کوچکتر و کمتر بودن مقاومت داخلی

 شود.بودن طول کابل متعادل کننده و کوچک بودن سطح مقطع آن، مقاومت کابل نسبتاً بزرگ می

 برابر مقاومت ترموکوپل وصل شده به سیستم باشد. 100مقاومت مدار ورودی دستگاه بایستی الاقل  برای اجتناب از خطاها

 های ترموکوپلو یا ازهمان مشخصه کوپل استفاده شودنده از همان جنس ترموبل جبران کنضروری است که جنس کا الزم و

 باشد در غیر این صورت مثل این است که در نقطه اتصال یک ترموکوپل اضافی تشکیل شده است.

حیح الزامی صکابل متعادل کننده را باید به اتصال سرد ترموکوپل وصل نمود و در موقع اتصال به ترموکوپل رعایت اتصال پالریته 

 است.

 اثرات اتصال کوتاه و پارگی ترموکوپل

 ند.کگیری شده مساوی دمای نقطه اتصال سرد باشد ترموکوپل هیچگونه پتانسیل الکترکی را تولید نمیچنانچه دمای محل اندازه

-ندازهاکوتاه شدن یک نقطه شود که در محل اتصال اگر یک ترموکوپل یا کابل متعادل کننده دچار اتصال کوتاه شوند باعث می

گیری نمایانگر دمای واقعی نقطه گیری جدید ایجاد شود و چنانچه محل اتصال کوتاه در نوک ترمینال انجام شود دمای اندازه

دستگاه  . گیری دچار پارگی و قطعی شودو چنانچه مدار اندازه باشدمحل مورد نظر را ندارد و فقط مربوط به دمای نوک ترمینال می

 .دهدمقدار دما در محل اتصال سرد را نمایش می

 گیری ناشی از نصبخطاهای اندازه

مان دمای نقطه مورد نظر تواند دمای سنسور حساس خود را نمایش دهد و لزوماً این دما مساوی هیک سنسور دما فقط می

 فقط نمایانگر دمای اطراف آن را گیردقرار نمیگیری دما نظر به اینکه ترمومتر به طور کامل در محل مورد نظر اندازهباشد نمی

 دادی از عوامل زیر بستگی دارد :شود که مقدار این خطا به تعدارد به همین دلیل باعث خطای هدایت گرمائی می

 دمای محیط مورد نظر -
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 های حرارتی محیط مورد نظرمشخصه -

 .سرعت)فلو( سیال و مقدار طولی که ترمومتر در سیال قرار دارد -

به طوری که مقدار عمق قرار  عامل مهم در کاهش موثر خطا انتخاب مناسب قرار گرفتن در نقطه مورد نظر  استیک  -

.)عمق قرار گرفتن ترموکوپل در مایع بایستی الاقل ای برخوردار استدادن ترمومتر در سیال مخصوصاً از اهمیت ویژه

 (برابر قطر ترموکوپل باشد 15

 باشد :ل و اثرات آن به شرح زیر میخطاهای ممکنه ناشی از اتصا

 باشد.عدم نمایش مقدار دما در اتاق کنترل نشانگر باز بودن ترموکوپل یا کابل متعادل کننده آن می -

دهد که این مورد نشانگر معکوس شدن پالریته در ترمینال ترمومتر مقدار صحیح دما را با عالمت منفی نمایش می -

 باشد.ترمومتر می

 دهد :  العاده کوچکی را نشان میمقدار بسیار بزرگ یا مقدار فوقترمومتر  -

باشد)انتخاب تناسب مناسب از بخش نشانه عدم تناسب مناسب ترمومتر با سنسور ترموکوپل مورد نظر می        

 (داخلی ترمومتر   تنظیمات

 ست.جائی آن ابه دلیل نادرست بودن کابل متعادل کننده یا اتصاالت جابه       

 ، دلیل آن مقدار نادرست اتصال سرد است.  دهدالعاده کم نشان میده زیاد یا فوقاالعترمومتر یک مقدار ثابت را فوق -

ابت نبودن کند ، دلیل آن ثگیری شده به آهستگی تغییر میرغم دمای ثابت اندازهمقدار نمایشی ترمومتر صحیح ولی علی -

 باشد .دمای اتصال سرد می

 شود:ط قطع یک شاخه از مدار نشان داده مییدما با شرا -

 باشد.دلیل آن تداخل امواج الکترومغناطیس بر روی کابل ورودی می          

 ا (هباشد.) به طور مثال در کورهایجاد ولتاژ پارازیت به دلیل نداشتن عایق و یا وجود عیب در روی عایق الکتریکی می         

 شود:وکوپل قطع شده باشد ولی قرائت بسیار زیادی نشان داده میدر موقعی که هردو شاخه ترم -

 باشد.دلیل آن تداخل امواج الکترومغناطیس بر روی کابل ورودی می          

 ولتاژهای گالوانیک پارازیت)به طور مثال : به دلیل عدم عایق مناسب کابل متعادل کننده(          

 

 

 


