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Při měření teploty na N místech je při stan-
dardním způsobu zapojení zapotřebí n = 2N 
termoelektrických vodičů a přípojných svo-
rek, zatímco při zapojení s jedním společ-
ným termoelektrickým vodičem je n = N + 1. 
Znamená to, že rozdíl (úspora) je Δn = N – 1 
pro N > 1. V případě neizolovaných měřicích 
spojů je však třeba brát v úvahu vliv odporů 
vnějšího prostředí.

Toto zapojení je časté u vpichovacích sond 
měřících teplotu ϑ obvykle ve dvou až pěti 
místech (obr. 11 [5]).

Přednosti a nedostatky termoelektrických 
snímačů teploty 

Termoelektrická čidla jsou aktivní (ge-
nerátorové) snímače schopné měřit teploty 
v širokém rozsahu (nízké, střední i vysoké). 
Jde o nejpřesnější metodu měření v pásmu 
mezi bodem tuhnutí antimonu (Sb; 630,5 °C) 
a zlata (Au; 1 063 °C). K jejich dalším před-
nostem patří:
– velmi malé rozměry, a tím i nepatrná hmot-

nost a rychlá odezva,
– malý odvod tepla z měřicího místa (ovliv-

nění teplotního pole),
– možnost měřit i v obtížně přístupných mís-

tech,
– ohebnost (u plášťových termočlánků),
– žádné pohyblivé části,
– mechanická odolnost (drsné pracovní pod-

mínky, rázy, otřesy, vibrace),
– možná velká vzdálenost místa měření a vy-

hodnocení,
– přímé měření rozdílu teplot a střední teploty,
– zaměnitelnost měřicích vložek.
Mezi nedostatky termoelektrických čidel patří:
– nízká úroveň termoelektrického napětí 

(signálu),
– nelineární převodní charakteristika,
– změna termoelektrických konstant s teplo-

tou,
– velké výrobní tolerance (odchylky, nejistoty),
– časová závislost termoelektrických para-

metrů,
– chemická a fyzikální „nehomogenita“ ter-

močlánku (dominantní vliv okolí),

– ovlivňování přesnosti (nejistot) měření 
změnami přechodových odporů,

– nestabilita (K-stavy) některých termočlánků,
– vyšší pořizovací náklady (celého měřicího 

řetězce),
– obtížná identifikace nepřípustných změn 

charakteristik termočlánků (diagnostika),
– potřeba kvalifikované obsluhy.

Optické vláknové snímače 

Vznik optických vláknových snímačů 
(OVS) spadá zhruba do konce šedesátých let 
minulého století. Přestože současné prognózy 
jsou velmi optimistické [9], je otázkou, nako-
lik se naplní. Zatím ještě nejsou tyto přístro-
je používány v takovém rozsahu, jak se dříve 
předpokládalo. Za hlavní důvody lze považo-
vat jak ekonomickou stránku věci, tak i určitý 
konzervatismus uživatelů měřicí a regulační 
techniky. Naproti tomu je nutné uvést, že po-
užití OVS je v některých případech nezastu-
pitelné (např. u hydrofonů a gyroskopů), pro-
tože i nejlepší „klasické“ snímače nedosahují 
jejich parametrů. Vyplývá to jednak z odliš-
ného fyzikálního charakteru nosičů informace 
o měřené veličině (elektronů u „klasických“ 
snímačů, fotonů u OVS) a dále z rozdílné in-
terakce vlnové délky optického záření s mě-
řenou veličinou. 

Podrobnějšímu popisu optických vlákno-
vých snímačů bude věnován článek v jednom 
z příštích vydání časopisu Automa. 

Speciální čidla teploty

Další snímače teploty využívají jiné fyzi-
kální principy. Patří sem např. čidla s frek-
venčním výstupním signálem a dále čidla 
kapacitní, magnetická, piezoelektrická a šu-
mová. V průmyslové praxi je jejich použití 
obvykle omezené.

Závěr

Stejně jako u jiných snímačů neelektric-
kých veličin, platí i pro snímače teploty, že 
mezi nimi neexistuje žádný ideální (univer-

zální) typ splňující všechny požadavky prů-
myslové praxe. Výběr jak snímače teploty, tak 
měřicí metody musí vždy vycházet ze zcela 
konkrétních požadavků (podmínek zadání), 
důležitá je také erudice a zkušenosti projek-
tanta z praxe. Naštěstí existuje v tomto obo-
ru dostatek podrobné literatury, která výběr 
snímačů a projektování jejich instalace vý-
razně usnadňuje. 

V budoucnosti lze očekávat stále rozsáh-
lejší uplatnění optických vláknových sníma-
čů teploty, a to jak v průmyslu, tak i v ostat-
ních oblastech (např. pracujících na principu 
Ramanova rozptylu v bezpečnostních systé-
mech v tunelech atd.). S ohledem na ome-
zený rozsah článku i jejich omezené využití 
v praxi nebyly do tohoto příspěvku zahrnuty 
indikátory teploty. 
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k automatizovanému ověření 
shody se standardem HART

Nový softwarový nástroj HART® Test 
System, nedávno nabídnutý organizací HART 
Communication Foundation (www.hart-
comm.org), má zásadní význam při zajišťo-
vání interoperability přístrojů a zařízení urče-
ných k použití v sítích s komunikačním pro-
tokolem HART, kabelových i bezdrátových. 
Umožňuje automatizovaně ověřit a potvrdit 
shodu libovolného zařízení od kteréhoko-
liv výrobce se standardem bez ohledu na to, 

která z existujících verzí protokolu HART je 
v zařízení použita. Nástroj je nedílnou sou-
částí programu HART Device Registration. 
Zařízení verifikovaná v rámci registračního 
programu nesou označení HART Registered, 
skýtající zákazníkům jistotu, že nově zakou-
pené zařízení bude bez problémů spolupraco-
vat se zařízeními, která již v závodě používají.

Nástroj HART Test System pracuje se vše-
mi zařízeními s rozhraním HART, ať už připo-
jovanými kabelem nebo přes brány s rozhra-
ním WirelessHART™, podporujícím standar-
dizované rozhraní HART UDP. Pracuje pod 
operačním systémem Linux a obsahuje progra-
my pro automatické ověření zařízení a analýzu 

dat, včetně aplikační vrstvy, potřebné k veri-
fikaci shody zařízení s libovolným komuni-
kačním standardem skupiny HART. Nástroj 
je navržen jako otevřený, takže bude mož-
né jeho působnost rozšiřovat na další verze 
a komponenty, jak se postupně objeví. Prv-
ním z připravovaných dodatků je modul Wi-
HTEST pro ověřování přístupových bodů 
bezdrátových sítí. Umožní ověřovat spojo-
vou vrstvu s časovým multiplexem (TDMA 
Data Link Layer) zařízení s rozhraním Wi-
relessHART a má být zveřejněn ve druhém 
čtvrtletí roku 2009.
[HART Communication Foundation, 18. března 
2009.] (sk)


