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Запропонована корисна модель належить до вимірювальної техніки і може бути
використана для вимірювання температури в приладах та системах автоматичного збору
інформації.
Відомим мідний перетворювач температури [1], в якого у каналах керамічної трубки
розташовані дві секції спіралі з мідного дроту, з'єднані між собою послідовно. До кінців спіралі
припаюють виводи, використовувані для включення терморезистора в вимірювальну ланцюг.
Кріплення виводів і герметизацію керамічної трубки оброблена глазур'ю. Канали керамічної
трубки засипані порошком безводного оксиду алюмінію, який виконує роль ізолятора і фіксатора
мідної спіралі. Порошок безводного оксиду алюмінію, який має високу теплопровідність і малу
теплоємність, забезпечує хорошу передачу теплоти і малу інерційність терморезистора. Для
захисту терморезистора від механічних і хімічних впливів зовнішнього середовища він
поміщений в захисну арматуру з нержавіючої сталі.
Суттєвими недоліками такого перетворювача температури є низький опір, малий діапазон
вимірювання температури, швидка деградація при наявності вологи.
Відомим термоелектричний перетворювач температури [2], що містить два різнорідних
електропровідних металевих провідника, одні з кінців яких з'єднані між собою шляхом
зварювання (гарячий (робочий) спай) та поміщені в захисний кожух, який виконаний у вигляді
металевої труби з внутрішнім ізолятором, що витримує високу температуру та вплив
агресивного середовища. Вільні кінці електропровідних металевих провідника виведені з іншого
боку захисного кожуха. З'єднані між собою кінці металевих провідників при зміні температури
генерує термо-ЄДС.
Суттєвими недоліками такого перетворювача температури є низька чутливість та
необхідність компенсації температури вільних кінців.
Відомим напівпровідниковий перетворювач температури [3], що містить напівпровідниковий
стрижень, що покритий емалевою краскою, для захисту від механічних і хімічних впливів
зовнішнього середовища, з контактними ковпачками та виводи. Зі зменшенням температури
збільшується електричний опір напівпровідникового стрижня, зі збільшенням температури електричний опір зменшується.
Суттєвим недоліком напівпровідникового перетворювача температури є невисока точність
вимірювання температури як наслідок нелінійної залежності зміни електричного опору
напівпровідникового стрижня від зміни температури. Цей сенсор вибрано за найближчий
аналог.
Задача
корисної
моделі
підвищення
точність
вимірювання
температури
напівпровідникового перетворювача температури.
Задача вирішується тим, що у відомому напівпровідниковому перетворювачі температури, в
якому напівпровідниковий стрижень покритий емалевою краскою з контактними ковпачками та
виводами, додано постійний електричний опір, що паралельно під'єднано до
напівпровідникового стрижня, що лінірізує нелінійну залежність зміни електричного опору
напівпровідникового стрижня від зміни температури.
Відмінним від найближчого аналога є те, що для підвищення точності вимірювання
температури напівпровідникового перетворювача температури, додано постійний електричний
опір, що паралельно під'єднано до напівпровідникового стрижня, що лінерізує нелінійну
залежність зміни електричного опору напівпровідникового стрижня від зміни температури.
Вимірювальний перетворювач температури, що заявляється, показаний на фіг 1, графіки
залежності електричного опору напівпровідникового перетворювача температури від
температури Т наведено на фиг. 2.
Вимірювальний перетворювач температури містить: напівпровідникового перетворювача
температури R  1, постійний електричний опір R 2, які з'єднані в паралельне електричне коло з
виводами 3 для підключення у вимірювальне коло.
Вимірювальний перетворювач температури працює наступним чином. Перетворювач
встановлюється на об'єкт і закріплюється за допомогою кліпси та під'єднується до
вимірювального кола через виводи 3. Температура об'єкту призводить до зміни електричного
опору напівпровідникового перетворювача температури R  1 відповідно з:
B
Ae T ,
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R 
де A - коефіцієнт електричного опору, B - температурний коефіцієнт, T - значення
абсолютної температури. Графік залежності електричного опору напівпровідникового
перетворювача температури R  від температури Т наведено на фіг. 2 крива 4. Зміна
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електричного опору напівпровідникового перетворювача температури R  1 призводить до зміни
електричного опору вимірювального перетворювачу температури RП згідно з формулою:

RR .
R  R
Графік залежності електричного опору вимірювального перетворювачу температури RП від
температури T наведено на фіг. 2 крива 5, на якій наявна точко перегибу 6, що дає змогу
ліанізувати залежність електричного опору вимірювального перетворювачу температури RП від
температури T .
Перевагами розглянутого вимірювального перетворювача температури є: високий
електричний опір, висока точність, відносно лінійна залежність зміни електричного опору від
зміни температури, велика чутливість, висока надійність; стабільність параметрів; широкий
діапазон робочої температури; малі габарити, вага, вартість.
Технічним результатом впровадження корисної моделі є те, що наведений вимірювальний
перетворювач температури був апробований у складі дворівневої системи контролю та
діагностики для діагностування стану форсунок дизельних агрегатів при демонтажному
контролі. На основі сигналу з вимірювального перетворювача температури, який
встановлювався на трубку паливного насосу високого тиску, здійснювалась класифікація стану
форсунок за принципом "придатна-непридатна". На основі сигналу з вимірювального
перетворювача температури, який встановлювався на трубку паливного насосу високого тиску
визначалась одна з чотирьох типових несправностей форсунки.
Апробація наведеного вимірювального перетворювача температури у складі дворівневої
системи контролю та діагностики для діагностування стану форсунок дизельних агрегатів при
демонтажному контролі продемонструвала високу точність вимірювання температури та лінійну
залежність зміни електричного опору від зміни температури.
RП 
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Вимірювальний перетворювач температури, який містить напівпровідниковий стрижень,
покритий емалевою краскою, з контактними ковпачками та виводами, який відрізняється тим,
що до напівпровідникового стрижня паралельно під'єднано постійний електричний опір.
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