
Термопара 
(Код замовлення TCA-BTA) 

Термопара - це простий та міцний датчик, 

призначений для вимірювання 

температури в діапазоні від –200°C до 1400°C. Цей датчик міг би використовуватися для 

наступних експериментів: 

 Вивчайте, як змінюється температура всередині полум’я пальника Бунзена при зміні 

положення. 

 Порівнюйте температуру різного полум’я (свічки у порівнянні с пальником Бунзена). 

 Перевіряйте калібрування печей. 

 Експериментально визначайте точку плавлення міді, вісмуту або інших твердих речовин. 

 Вимірюйте температуру сухого льоду або рідкого повітря. 

Примітка: Продукція Vernier призначена для навчання. Наша продукція не призначена 

для будь-якого промислового, медичного або комерційного застосування, наприклад, 

життєзабезпечення, діагностики пацієнтів, контролю за виробничим процесом або будь-

яких промислових випробувань, і ми не рекомендуємо використовувати її для таких 

цілей. 

 

Склад 
 Термопара 

 

Сумісне програмне забезпечення та інтерфейси 
Список інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісних з термопарою, див. на 

www.vernier.com/manuals/tca-bta. 

З чого почати 
1. Під’єднайте датчик до інтерфейсу (LabQuest Mini, LabQuest 2, тощо). 

2. Запустіть потрібне програмне забезпечення для збору даних (Logger Pro, Logger 

Lite, LabQuest App), якщо воно ще не запущене, та оберіть New з меню File. 

Програмне забезпечення визначить датчик та завантажить налаштування для збору даних за 

замовчуванням. Тепер можна продовжувати експеримент. 

Якщо ви збираєте дані за допомогою Chromebook™, мобільного приладу, наприклад, 

планшету iPad® або Android™, або бездротового датчику Vernier або інтерфейсу , будь ласка, 

перегляньте наступне посилання, щоб отримати останню інформацію по підключенню: 

www.vernier.com/start/tca-bta 

даних, якщо ви бажаєте отримати посилену точність при більш низькій температурі або більш 

високій температурі. 

 Налаштування низького значення має найкращу точність при температурах від –200°C 

до 0°C. 

 Налаштування високого значення має найкращу точність при температурах від 900°C до  

1400°C. 

Щоб отримати такі різні діапазони в Logger Pro або Logger Lite: 

1. В меню Experiment (експеримент) оберіть  Set Up Sensors (налаштування датчиків). 

2. Оберіть інтерфейс. Відкриється нове діалогове вікно. 
3. Натисніть на значок датчика, щоб з’явилось випадаюче меню, та оберіть 

налаштування температури, яке ви бажаєте використовувати. 

Інформацію щодо доступу щодо доступу до інших налаштувань температури на різних 

платформах див. на www.vernier.com/til/1440 

Відео 
Перегляньте відео по цьому виробу www.vernier.com/tca-bta 

 

Калібрування 
Не виконуйте нове калібрування, коли використовуєте термопару в аудиторії. Датчик 

проходить звичайне калібрування до відвантаження. Якщо ви бажаєте калібрувати датчик, 

ви маєте провести калібрування по трьох точках за допомогою  

Logger Pro або Logger Lite. Якщо ви обираєте збереження калібрування для датчика, вам 

знадобиться переписати заводське калібрування. 

Технічні характеристики 

Застосування приладу 
Підключить датчик, виконавши дії, зазначені в цьому посібнику користувача, в розділі «З 

чого почати». 

Дріт термопари ізольований високотемпературним склом, яке має нижчу максимальну 

температуру (704°C, 1300°F), ніж сам дріт (1400°C, 2552°F). 

Таким чином, при використанні, кладіть лише наконечник дроту в джерело тепла та не 

дозволяйте безпосереднього контакту ізоляції з джерелом тепла. 

Діапазон збору даних за замовченням для термопари налаштовується таким чином, щоб 

отримати найкращу точність від 0°C до 900°C. Існують два інших налаштування для збору 

 

 

 

 

Як працює датчик 
Термопари використовують властивості, що з’являються, коли два дроти, що включають 

різнорідні метали, поєднуються обома кінцями.  Коли нагрівається один з двох кінців, виникає 

безперервний струм , який тече по термоелектричному контуру. Невелика 

напруга розімкнутого ланцюга для цього контуру (напруга Зеєбека) - функція температури 

спаювання та поєднання двох металів. (Термопара Vernier використовує дріт 
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Типова точність від 0°C до 900°C: ±3°C 

від –200°C до 0°C: від ±5°C 

900°C до 1400°C: ±15°C 

роздільна здатність 12 біт 0,40°C 

Живлення 11 мА при 5 В постійного струму 

Калібрувальна характеристика Рівняння: 2-ий поліноміальний порядок 

y = cx^2 + bx + a 

 

від 0°C до 900°C: a: -185,19, b: 311,32, c: -1,7873 

від –200°C до 0°C: a: –274,27, b: 640,14, c: -305,66 

від 900°C до 1400°C: a: -7,7423, b: 195,71, c: 16,904 

http://www.vernier.com/manuals/tca-bta
http://www.vernier.com/start/tca-bta
http://www.vernier.com/til/1440
http://www.vernier.com/tca-bta


термопари типу K). При вимірюванні напруги, можна розрахувати температуру на 

підключеному кінці. 

Вимірювання напруги Зеєбека вимагає підключення дротів вольтметра до дротів 

термопари. Нове з’єднання створює додаткову термопару. Щоб компенсувати таку нову 

термопару, ми використовуємо метод 

компенсації холодного спаювання. Такий метод вимагає знання температури на новому 

з’єднанні. Традиційно, такі з’єднання витримують при 0°C у крижаній бані. Термопара Vernier 

виконує безпосереднє вимірювання температури контрольного з’єднання з підсилювачем з 

вбудованою схемою. 

Інформація щодо ремонту 
Якщо ви подивились відео про виріб, виконали дії по усуненню неполадок, але проблеми з 

термопарою все ще залишаються, зверніться до технічної підтримки Vernier за адресою  

info@b-pro.com.ua  або зателефонуйте  +38 (044) 222-83-07.  Спеціалісти з підтримки будуть 

співпрацювати з вами, щоб вирішити, чи потрібно відправити блок на ремонт.                 У той 

же час буде виданий номер дозволу на повернення товару (RMA) та інструкції щодо 

повернення блоку на ремонт. 

Гарантія 
Vernier гарантує, що у цьому виробі не проявлятимуться дефекти матеріалів та виробництва 

протягом п’яти років з дати поставки замовнику. Ця гарантія не покриває пошкодження 

виробу, спричинені надмірними навантаженнями або неправильним використанням. Ця 

гарантія стосується виключно навчальних закладів. 
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Vernier Software & Technology 

13979 SW Millikan Way • Beaverton, АБО 97005-2886 

Безкоштовна лінія (888) 837-6437 • (503) 277-2299 • Факс (503)  
277-2440 

info@vernier.com • www.vernier.com 

Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest 2, LabQuest Mini, та інші марки, що згадуються, є нашими 

торговельними марками та зареєстрованими торговельними марками в Сполучених Штатах. 

Усі інші марки, що не належать нам, але загадані тут,  є власністю відповідних власників, які можуть бути 

нашими дочірніми компаніями, компаніями, що пов’язані з нами, або, компаніями, що спонсоруються нами, або 

не бути з нами пов’язаними жодним чином. 
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