
Traductoare de temperatură 

 

Sunt dispozitive care convertesc temperatura într-o deplasare sau dilatare (gaz sau 

metal), într-o variaţie a unui parametru al circuitelor electrice (de obicei rezistenţă) sau  într-

o tensiune electromotoare. 

Funcţionarea traductoarelor de temperatură are la bază proprietatea materialelor 

conductoare de a-şi modifica rezistivitatea electrică (deci şi rezistenţa electrică), în funcţie de 

temperatură, conform relaţiei : 

 

 

 

 

 

Măsurând rezistenţa electrică a unui conductor cu o anumită temperatură, se pot obţine 

informaţii despre valoarea temperaturii respective.  

1. Traductoare termorezistive 

 Din această categorie fac parte : 

 termorezistoarele, care sunt traductoare termorezistive metalice, realizate cu materiale 

conductoare, fie ca o înfăşurare pe un suport izolant (termorezistenţe), fie ca un 

ansamblu de două conductoare (traductoare bimetalice), fie ca o peliculă (film) depusă 

pe o placă din aluminiu, oxidată (timbre termorezistive) 

 termistoarele, care sunt traductoare termorezistive realizate cu materiale 

semiconductoare  
 

Termorezistenţele – sunt traductoare la care, odată cu modificarea temperaturii se modifică 

rezistenţa electrică a materialului conductor. Aspectul exterior al termorezistenţelor tehnice este 

similar cu cel al termocuplelor.   

Elementul sensibil al termorezistenţei este realizat dintr-o înfăşurare conductoare plată sau 

cilindrică, peste un suport izolant din mică, ceramică, textolit ş.a.; înfăşurarea conductoare este 

un fir din platină (-180 ÷ +6000 C şi mai rar –200 ÷ +10000 C), nichel (-100 ÷ +2500 C), cupru, 

wolfram, fier; 

Cele mai utilizate sunt termorezistenţele din platină, care se folosesc şi ca etaloane de 

temperatură în intervalul 0÷6000C. 

Traductoare bimetalice - sunt realizate din materiale metalice, fabricate din table sau benzi 

din componente diferite, lipite între ele şi caracterizate de coeficienţi de dilatare termică liniară 

diferiţi.  

Prin deformarea lamelei bimetalice la variaţii de temperatură, se pot închide sau deschide 

contacte electrice. 
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În aplicaţiile industriale traductoarele bimetalice sunt elemente esenţiale în cazul protecţiei la 

suprasarcini a masinilor electrice, transformatoarelor, conductelor electrice, iar în scopuri mai 

puţin “industriale” sunt utilizate la aparatele şi dispozitivele electrocasice (calorifere, perne, plite, 

uscătoare, fiare de călcat etc.). 

Termistoarele - sunt traductoare de temperatură realizate din material semiconductor, 

fenomenele de conducţie în acest caz fiind mult mai complexe.  

Termistoarele de siliciu au o bună stabilitate pentru temperaturi între –50 ÷ +1200C. Până la 

1200C, în mecanismul de conducţie intervine dopajul ce reduce mobilitatea purtătorilor de 

sarcină, pentru temperaturi mai mari, datorită ionizărilor termice, rezistenţa scade cu 

temperatura. 

Termistoarele au sensibilitate mai mare decât termorezistenţele, dar sunt neliniare. 

2. Traductoare termoelectrice (termocuple) 

Constructiv, se realizează din două conductoare metalice sau aliaje diferite (termoelectrozi) 

sudate împreună la unul din capete. 

Funcţionare : prin încălzirea locală a sudurii (joncţiunea de măsurare – capăt cald), datorită 

efectului termoelectric direct (efectul Seebeck) se va genera o tensiune termoelectromotoare la 

capetele libere ale conductoarelor (joncţiunea de referinţă – capăt rece) indicată de un 

milivoltmetru.           

 

 

 

 

 

3. Traductoare bazate pe radiaţia termică – Pirometre  

Permit măsurarea temperaturii prin intermediul energiei radiante, fără contact, în 

concordanţă cu legile radiaţiei termice. 

Măsurarea se face prin comparaţie, adică pe imaginea suprafeţei radiante, ce emite o 

radiaţie în spectrul vizibil, se suprapune o lampă etalon. Reglând curentul de filament se va 

modifica temperatura acestuia şi implicit culoarea. 

În funcţie de temperatura filamentului Tf, valoarea curentului prin acesta constituie o măsură 

a temperaturii urmărite Tm . 

Pirometrele obişnuite au domeniile între 7000C 

şi 15000C, dar pot fi extinse până la 30000C prin 

utilizarea unor atenuatoare optice. 

Pirometrele sunt foarte mult utilizate în 

siderurgie (metalurgie) pentru măsurarea 

temperaturii şarjei în cuptoare, furnale etc.  
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 Termocuplu      Fire de extensie      Circuit de măsură 

 

Tm > Tf Tm = Tf  Tm < Tf 

 

 


