
Lucrarea V 
 
 

 
MĂSURAREA  TEMPERATURILOR  ÎNALTE 

 
 

5.1. Termocuplul 
 
Teoria efectului termoelectric, termocuplul etalon şi procedeul de etalonare al unui 

termocuplu au fost prezentate pe larg în lucrarea I ,,Măsurarea temperaturii cu ajutorul 
termocuplului”. Din acest motiv aici se presupun cunoscute noţiunile cuprinse în lucrare 
menţionată, lucrarea de faţă fiind dezvoltată în sensul construirii unui termocuplu şi 
măsurării cu ajutorul său a unor temperaturi înalte.  

Alegerea materialelor necesare pentru termocuplul ce urmează a fi construit este 
funcţie de interval de temperatură pentru care va fi folosit, având o importanţă deosebită 
temperatura maximă.  

Materialele folosite la confecţionarea termocuplelor trebuie să fie obţinute cu un 
grad mare de puritate, să dea indicaţii reproductibile, să aibă o variaţie liniară a tensiunii 
termoelectromotoare în raport cu temperatura şi o sensibilitate t mai mare.  

În tabelul de mai jos sunt date termocuplele mai des folosite, compoziţia 
procentuală C, intervalul de temperatură pe care lucrează Dt şi sensibilitatea medie S : 

 

Termocuplul C, % t, °C S, 
grd
V

 

Platinărhodiu     + 
Platină 
Cromel + Alumel 
Cupru                 +  
Constantan 
Argint                + 
Constantan 
Nicrom              + 
Constantan 
Platinărhodiuaur 
+ Paladiu 

90Pt + 10Rh 
90Ni + 9,8Cr + 0,2Mo 
94Ni + 2A1 + 1Si + 3Mn 
54Cu + 46Ni 
54Cu + 46Ni 
54Cu + 46Ni 
70Ni + 30Cr 
– 

+ 250 
– 200 
– 185 
– 200 

0 
0 
0 

+1700 
+ 1100 
+ 5500 

+ 600 
+ 700 
+ 700 

+ 1250 

9,5 
41 
40 
56 
41 
– 
– 

 
Cel mai important este termocuplul Platinărhodiu + Platină adoptat ca termocuplu 

etalon de Sistemul Internaţional de Unităţi şi folosit pentru etalonarea altor termocuple.  
Pentru lucrarea de faţă a fost ales termocuplul cupru + constant. Constantul este un 

aliaj ce conţine în principial Cu (45 – 60 %) şi Ni (40 – 55 %). Pentru mărirea 
sensibilităţii termoelectrice sau pentru îmbunătăţirea altor calităţi, în aliajul respectiv la 
formare se adaugă mici procente de Fe, C, Mn.  

Pentru confecţionarea acestui termocuplu şi măsurarea temperaturii cu ajutorul său, 
sunt necesare următoarele materiale şi aparate : sârmă de cupru şi de constantan, sârmă 



de conexiuni, electrozi de cărbune, redresor alimentator, milivoltmetru şi vas pentru apă 
cu gheaţă.  

Este necesară realizarea schemei de lucru din figura 1a : 

 
Fig. 1 

 
Pentru ramura AB a circuitului este necesară o sârmă de constantan de 1 m lungime, 

iar pentru ramurile AC şi BD câte 0,9 m sârmă de cupru. 
Pentru efectuarea sudurilor se desizolează câte un capăt (pe o lungime de  

~ 1 cm) al celor două fire de cupru, prin răzuirea emailului izolator cu ajutorul unei lame 
sau cuţit. Cele două perechi de capete ale firelor de cupru şi constantan se împletesc pe o 
porţiune mică (~ 1,5 cm). Cele două împletituri se interpun pe rând între cei doi electrozi 
de cărbune alimentaţi prin conductori izolaţi de la un redresor cu seleniu, conform 
schemei din figura 1b.  

Redresorul se alimentează la 220 V c.a. şi se reglează curentul şi tensiunea în 
circuitul electrozilor pentru ca între ei să se producă un arc electric suficient de puternică 
pentru a topi capetele celor două metale. După constatarea topirii se îndepărtează 
electrozii deschizându-se astfel circuitul lor electric şi cele două fire în urma răcirii în aer 
rămân sudate. Un arc slab nu reuşeşte să topească metalele, de aceea se va acorda multă 
atenţie reglării curentului şi tensiunii în circuitul electrozilor, lucru ce trebuie să se facă în 
prezenţa unui cadru didactic.  

În continuare se realizează schema prezentată conectând în circuit milivolt-metrul 
prin legarea la bornele sale a celorlalte două capete ale firelor de cupru, numai după ce au fost 
desizolate. Una dintre suduri se introduc într-un vas care conţine apă cu gheaţă (0°C), iar 
cealaltă în mediul a cărui temperatură se  va măsura. Acesta este un cuptor electric care, 
alimentat la 220 V c. a., se încălzeşte până la 1200°C.  

Aşa cum am mai spus, în lucrarea de faţă nu vom mai proceda la etalonarea 
termocuplului, ci direct la măsurarea unei temperaturi necunoscute.  

Într-o primă aproximaţie între tensiunea termoelectromotoare şi temperatură există 
o relaţie liniară 

                                                  E = S t ,                                                       (1) 
unde S este sensibilitatea medie a termocuplului pe intervalul de temperatură t măsurat de 
la 0°C.  

Pentru termocuplul cupru + constantan, aşa cum se arată în tabelul dat 

grd
VS µ

= 40 . 

În acest fel indicaţiile milivoltmetrului sunt transformate uşor în grade Celsius prin 
relaţia  

                                                        
S
Et =                                                     (2) 



  
5.2. Pirometrie 

 
Pirometria se ocupă cu producerea şi măsurarea temperaturilor înalte. 
Radiaţiile sunt emise de corpuri sub forma undelor electromagnetice într-o gamă 

largă de lungimi de unde. Radiaţia constituie unul din modurile de propagare a căldurii. 
Un corp poate emite energie sub formă de radiaţii, sau poate primi radiaţiile emise de alte 
corpuri. Orice corp radiază energie chiar la temperaturi joase. 

Spectrul vizibil fiind cuprins aproximativ între 0,4 – 0,8 µm, la temperaturi mai 
mici de 525°C, energia emisă nu este vizibilă, lungimea de undă respectivă fiind mai 
mare de 0,8 µm. În acest domeniu, radiaţiile sunt infraroşii (calorice). Prin încălzire, 
corpurile emit după radiaţiile infraroşii, radiaţii cuprinse în roşu închis, galben şi mai 
târziu alb strălucitor, în care radiaţiile au cele mai diverse lungimi de undă. 

Temperatura corpurilor încălzite determină cantitatea totală de energie emisă, 
precum şi compoziţia spectrală a acestei energii. Dependenţa de temperatură a radiaţiei 
emise de corpurile calde a permis alcătuirea metodelor pirometrice pentru măsurarea 
temperaturilor înalte. 

Când lumina sau radiaţiile electromagnetice, în general, întâlnesc un corp, o parte se 
reflectă pe suprafaţa corpului, iar cealaltă parte pătrunde în interior, fiind absorbite parţial 
sau total. 

Legile radiaţiei termice care stau la baza pirometriei sunt stabilite pentru un corp care 
absoarbe în totalitate radiaţiile incidente. Deoarece proprietatea de a absorbi cea mai mare 
parte a radiaţiilor incidente o au corpurile de culoare neagră (negru de platină, negru de fum), 
un astfel de corp absorbant integral a primit denumirea de corp negru. În natură nu există 
corpuri absolut negre, deci perfect absorbante. 

În laborator se poate crea un corp negru sub forma unei incinte sferice înnegrite pe 
suprafaţa interioară şi având un mic orificiu prin care pot pătrunde radiaţiile. Când o 
relaţie pătrunde în această incintă, suferă reflexii multiple şi la fiecare reflexie este parţial 
absorbită. După un număr suficient de mare de reflexii, se poate spune că radiaţia a fost 

complet absorbită. În acest fel se realizează practic un corp 
negru (Fig. 2). 

Dacă sfera absorbantă este confecţionată din porţelan 
cu coeficientul de absorbţie al peretelui 0,5, o radiaţie care 
pătrunde în sferă se reflectă de 10 ori, este absorbită astfel 
încât, ceea ce mai poate ieşi afară este neglijabil. Într-
adevăr, coeficientul total de absorbţie, după cele 10 reflexii 
succesive, este de 0,999, deci foarte apropiat de unitate şi 

se poate vorbi, în acest caz, de un corp negru. 
Energia absorbită de un corp se transformă în căldură şi corpul se încălzeşte. La 

temperaturi ridicate, corpul încălzit emite lumină vizibilă care trece treptat de la roşu 
închis la alb strălucitor. 

Înainte de a prezenta legile fizice ale pirometriei, este necesar să definim mărimile 
cu care se lucrează în acest domeniu. 

Fluxul energetic Φ sau fluxul radiant este exprimat prin raportul dintre energia 
radiată de un corp incandescent şi timpul respectiv. Sub formă diferenţială, fluxul 
energetic se scrie: 

 
Fig. 2 



                                                   
dt

dW
=Φ                                                     (3) 

Intensitatea energetică I a unui izvor de radiaţii punctiform într-o direcţie dată, este 
exprimată prin raportul dintre fluxul energetic emis şi unghiul solid elementar respectiv 

                                            
dtd
Wd

d
dI

Ω
=

Ω
Φ

=
2

                                               (4) 

Strălucirea energetică B sau luminanţa energetică a unui izvor de radiaţii într-un 
punct al său şi într-o direcţie dată care face cu normala la suprafaţă un unghi b, este 
exprimată prin raportul dintre intensitatea energetică elementară în direcţia considerată şi 
proiecţia suprafeţei elementare care cuprinde acel punct, pe un plan perpendicular 
direcţiei date: 

                                      
β
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′

=
cosdS
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dIB                                                 (5) 

Radianţa energetică R sau puterea emisivă a suprafeţei unui izvor de radiaţii într-un 
punct al său este exprimată prin raportul dintre fluxul energetic emis de o suprafaţă 
elementară care cuprinde acel punct şi acea suprafaţă: 

                                             
dS
dR Φ

=                                                            (6) 

Între radianţă şi strălucire există relaţia: 
                                            BR π=                                                              (7) 
La baza studiului radiaţiilor emise de corpurile calde se află o serie de legi 

experimentale descoperite în principal în ultima sută de ani. 
Legea lui Kirchhoff arată că între energia V ce poate fi radiată de un corp şi energia 

A ce poate fi absorbită de acelaşi corp, există un raport care depinde de temperatura 
absolută şi lungimea de undă, şi nu depinde de natura corpului 
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Legea Stefan-Boltzmann arată că radiaţia corpului negru, adică energia emisă în 
toate direcţiile de unitatea de suprafeţe a unui corp în unitatea de timp, este proporţională 
cu puterea a patra a temperaturii absolute: 

                                                 R = σ T4                                                       (9) 
Coeficientul de proporţionalitate σ se mai numeşte coeficient de radiere al corpului 

negru, sau constanta Stefan-Boltzman. 
În Sistemul Internaţional de Unităţi, σ se măsoară în: 

[ ] 42Km
W

SI =σ  

După determinările cele mai exacte, σ are valoarea: 

42
8-   10  672,5

Km
W

=σ  

Aşa cum s-a mai spus, în natură nu există corpuri absolut negre. Corpurile reale 
absorb numai o parte din radiaţiile incidente şi se numesc corpuri cenuşii. 

Radianţa Rc a corpului cenuşiu la temperatura T este mai mică decât cea a corpului 
negru la aceeaşi temperatură, astfel că legea Stefan-Boltzmann pentru corpurile cenuşii se 
scrie 

                                               Rc = εT σ T4                                                  (10) 



Mărimea εT se numeşte factor energetic de emisie sau coeficient de înnegrire. 
Pentru corpurile cenuşii (reale), coeficientul εT depinde atât de temperatură, cât şi 

de natura materialului, aşa cum se arată în tabelul 2: 
Tabelul 2 

Materialul şi caracterul suprafeţei t, °C εT 
Aluminiu lustruit 
Wolfram 
Fier lustruit 
Fontă lustruită 
Aur lustruit 
Sticlă netedă 
Apă 
Lemn de construcţie 

225 –    75 
230 – 2230 
425 – 1020 

200 
225 –   625 

22 
   0 –    100 

20 

0,039 – 0,057 
0,053 – 0,31 
0,144 – 0,377 
         0,21 
0,018 – 0,035 
0,8     – 0,9 
0,95   – 0,96 
0,8     – 0,9 

Radiaţia Rc a unui corp cenuşiu la temperatura T poate fi emisă şi de un corp negru, 
dar la o temperatură mai mică Tr, numită temperatură de radiaţie 

                                                      Rc = σ T4
r                                              (11) 

Din relaţiile (10) şi (11) se deduce că 
Tr

4 = εT T4, 
sau 

                                                     
4

T

rTT
ε

=                                                (12) 

Cu ajutorul acestei relaţii, se calculează temperatura reală a corpului cald, 
cunoscând temperatura Tr a corpului negru care produce aceeaşi radianţă şi factorul 
energetic εT al corpului. 

Temperatura de radiaţie se măsoară cu pirometrul cu radiaţie totală. 
Legea lui Planck descrie repartizarea energiei radiate de un corp negru încălzit pe 

diferitele lungimi de undă din spectrul emis. Când temperatura corpului negru variază, se 
schimbă şi energia transportată de fiecare radiaţie monocromatică. 

Legea lui Planck stabileşte că radianta spectrală R(λ, T), adică energia emisă în tot 
spaţiul de către unitatea de suprafaţă în unitatea de timp corespunzătoare unei anumite 
lungimi de undă λ şi temperaturi T, este dată de relaţia: 

                                     ( )

1
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unde c este viteza luminii în vid (c = 2,998 108 m/s), h constanta lui Planck  
(h = 6,625 10-34 J s), iar k este constanta lui Boltzmann (k = 1,38 10-23 J/K). 

Dacă se defineşte strălucirea spectrală B(λ, T) ca intensitatea energetică a unităţii 
de suprafaţă corespunzătoare unei anumite lungimi de undă λ şi temperaturi T, între 
această mărime şi radianţa spectrală, există relaţia 

                                        R(λ, T) = π B(λ, T)                                              (14) 
Pentru radiaţiile vizibile sau din infraroşul apropiat, la temperaturi nu foarte înalte 

(până la la 3000°K), se poate neglija la numitorul legii lui Planck (13) unitatea faţă de 
exponenţială şi rezultă 
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Dacă se notează 
C1 = 2c2h , 

k
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se obţine                               ( ) T
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Această relaţie este cunoscută şi sub denumirea de formula lui Wien şi permite 
aflarea temperaturii absolute T a unui corp negru, când se cunoaşte strălucirea spectrală 
corespunzătoare radiaţiei λ în spectrul emis. 

Pentru corpurile cenuşii, strălucirea spectrală Bc(λ, T) este mai mică decât cea a 
corpului negru şi formula lui Wien, se scrie în acest caz 

                                 ( ) T
C

Tc
C

TB λ
−

λ
λ

ε=λ
2

5
1

, e  ,                                           (16) 

unde ελ,T reprezintă factorul energetic de emisie corespunzător lungimii de undă λ şi 
temperaturii T. ελ,T se mai numeşte şi coeficient de radiaţie monocromatică. 

Se poate spune că la temperatura T, corpul cenuşiu produce aceeaşi strălucire 
spectrală a radiaţiei λ, ca şi corpul negru la o temperatură mai joasă Ts, numită şi 
temperatură de strălucire. 

După formula lui Wien, putem scrie 
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Prin logaritmare, se obţine în continuare 
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Constanta C2 are valoarea 

23-

8-34

2
10  38,1

10  2,998  10  625,6
==

k
hcC  

                                            C2  = 1,439 10-2 mK  . 
De obicei, în măsurători pirometrice se foloseşte radiaţia roşie cu 

mµ=λ   65,0  
prin urmare, 
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Dacă se determină temperatura de strălucire Ts şi se cunoaşte coeficientul de 
radiaţie monocromatică ελ,T, se poate afla temperatura reală T a corpului cenuşiu studiat. 

Pentru aflarea temperaturii de strălucire Ts, se compară strălucirea spectrală a 
corpului cenuşiu cu aceea a corpului negru, pentru aceeaşi radiaţie λ. 

Compararea strălucirilor spectrale se face cu ajutorul pirometrului optic 
monocromatic, numit şi pirometru cu dispariţie de filament. 

Legea lui Wien arată că produsul dintre temperatura T a unui corp cald şi lungimea 
de undă maximă λs a radiaţiei emise este constant 

                                                 λsT = const                                                 (18) 
Această lege explică variaţia culorii (strălucirii) unui corp încălzit. Pe măsură ce 

temperatura creşte, maximul energiei radiate se deplasează spre lungimi de undă mici 
(spre ultraviolet), de aceea legea (18) se mai numeşte legea de deplasare a lui Wien, 
descoperită în 1893. 

Legea lui Wien este o consecinţă a legii lui Planck, care are semnificaţia unei 
funcţii de distribuţie a energiei emise de un corp, după diferite lungimi de undă. 

Dacă se face derivata funcţiei (17) în raport cu λ (la o temperatură constantă), şi se 
egalează cu zero, se obţine legea lui Wien 
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Această relaţie reprezintă tocmai legea de deplasare a lui Wien (18). 
Legea Ştefan-Boltzmann (9) este, de asemenea, o consecinţă a legii lui Planck. 
La o temperatură dată, radianţa integrală se obţine prin însumarea radianţei 

spectrale după diferitele lungimi de undă (sau frecvenţe): 
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Integrând toţi termenii între 0 şi ∞, se obţine 
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S-a obţinut, astfel, legea Ştefan-Boltzmann (9) enunţată mai înainte. 
 
 

5.3. Pirometrul cu radiaţie totală 
 
Principiul de funcţionare constă în transformarea energiei radiante în energie 

electrică prin intermediul unui termocuplu căruia i se cunoaşte funcţia dependenţei de 
temperatură a tensiunii t.e.n. în cazul emisiei corpului negru. Astfel, determinând 
tensiunea t.e.n. produsă de radiaţia termică a corpului studiat, se poate cunoaşte 
temperatura Tr a corpului negru corespunzător şi mai departe temperatura reală T a 
corpului cu ajutorul relaţiei (12). 

Energia radiată de corpul a cărui 
temperatură se măsoară, este concentrată cu 
un sistem de lentile pe sudura unui termocuplu 
pus în legătură cu un galvanometru sensibil 
sau milivoltmetru, aşa cum se vede în figura 
3: 

Pirometrul este dotat cu un sistem de 
lentile pirometrice puţin absorbante. Sistemul optic este constituit dintr-o lunetă de tip 
Kepler, având ca obiectiv o lentilă convergentă L1 din cristal şi ca ocular tot o lentilă 
convergentă L2 montată în corpul aparatului. Pentru limitarea fascicolului de radiaţii în 
vederea încadrării aparatului pe curba caracteristică de funcţionare, în focarul 
obiectivului este montată o diafragmă F. Sistemul electric de măsură este format din 
elementul sensibil (o baterie de termocuple) şi placa de borne D. Elementul sensibil este 
alcătuit dintr-o placă de bachelită pe care sunt montate 8 termocuple de cromel + 
constantan. Pentru măsurarea tensiunii t.e.n. la joncţiunile calde sunt sudate plăcuţe de 
platină acoperite cu negru de fum. Aceste plăcuţe absorb aproape în totalitate radiaţiile 
care cad pe ele, apropiindu-se ca proprietăţi de corpul negru. Sudura caldă a elementului 
sensibil este poziţionată astfel încât imaginea corpului incandescent formată de sistemul 
optic, să se formeze pe plăcuţele de platină şi, în acelaşi timp, privind prin ocular, să se 
vadă o imagine virtuală mărită a plăcuţelor. 

Placa de borne separă camera de măsură a pirometrului de cutia de borne, realizând 
trecerea conductorilor bateriei de termocuple şi permiţând legarea conductorilor de ieşire. 
Pe placa de borne este montat şi filtrul de vizare care protejează ochii împotriva 
radiaţiilor, realizând şi etanşarea orificiului folosit pentru vizarea obiectului. 

Pentru măsurarea temperaturilor mai mici de 10000C se foloseşte filtrul incolor, 
între 1000-1500 filtrul verde şi peste 1500 filtrul brun. În condiţii grele de lucru – 

Fig. 3 



temperatura ambiantă ridicată, acţiune directă a flăcării, aparatul este dotat cu dispozitiv 
de protecţie şi răcire. Filtrele se montează de către constructor în funcţie de temperatura 
de folosire a pirometrului. 

Pirometrul se etalonează în prealabil studiind un corp negru încălzit la o serie de 
temperaturi fixe din Scara Internaţională (temperaturile de solidificare ale unor metale 
pure). 

Temperatura corpului T se află în funcţie de temperatura de radiaţie cu relaţia (12): 

4
T

rT
T

ε
=  

Corpul cald studiat în laborator este un cuptor electric care, alimentat la 220 V c.a., 
se poate încălzi până la 10000C. 

Din evaluări preliminare s-a găsit că pentru acest cuptor factorul energetic de emisie 
Tε  mediu în intervalul 600 – 10000C are valoarea 

75,0=εT  
 
Tensiunea t.e.m. se poate măsura cu un milivoltmetru potenţiometric înregistrator, 

sau cu un alt milivoltmetru adecvat. 
Măsurarea unei temperaturi cu pirometrul din laborator (de timpul K 42) se face 

apropiind obiectivul său până la o distanţă de circa 4 cm de gura cuptorului. Prin urmare 
obiectivul pirometrului nu se introduce în cuptor! 

Se vizează prin ocular astfel încât radiaţiile să fie corect focalizate pe plăcuţele de 
platină. Se citeşte indicaţia milivoltmetrului după care se află temperatura de radiaţie 
respectivă cu ajutorul graficului prezentat mai jos. Înainte de măsurare se va verifica 
puritatea suprafeţelor optice care se vor şterge cu grijă pentru înlăturarea prafului sau a 
vaporilor de apă condensaţi. 

 
E,mV t,0C  E,mV t,0C 
  0,28 600 5,87 1150 
0,41 650 7,07 1200 
0,60 700 8,45 1250 
0,83 750 10,00 1300 
1,13 800 11,75 1350 
1,50 850 13,70 1400 
1,95 900 15,90 1450 
2,50 950 18,30 1500 
3,15 1000 20,97 1550 
3,92 1050 23,90 1600 
4,83 1100  

                                                      
 

5.4. Pirometrul optic cu dispariţie de filament 
 



Pirometrul cu dispariţie de filament este format dintr-un tub optic având la un capăt 
lentila obiectiv L1, iar la celălalt lentila ocular L2, aşa cum se arată în figura 4. Între ocular 
şi ochiul observatorului se află un filtru F pentru lumină roşie. În focarul lentilei obiectiv se 
află o lampă fotometrică (bec) cu incandescenţă B, alimentată de bateria E. În circuitul de 
alimentare al bateriei este intercalat reostatul R care modifică intensitatea curentului de 
încălzire a filamentului, deci temperatura acestuia. Intensitatea curentului este măsurată de 
ampermetrul A. 

Filtrul F transmite numai o parte din 
lumina emisă de filament şi de suprafaţa 
corpului încălzit (cuptorului). Sursa E de 
alimentare a filamentului este constituită din 
două baterii cilindrice uscate de 1,5 V fiecare, 
montate în corpul pirometrului. Sursa are deci 
în total 3 V. 

Se vizează prin ocular suprafaţa corpului incandescent studiat şi cu ajutorul 
reostatului se modifică intensitatea curentului de încălzire a filamentului, deci strălucirea 
sa. 

Dacă strălucirea filamentului este mai mica decât cea a suprafeţei studiate, se 
observă pe un fond luminos imaginea întunecată a filamentului, figura 5 a. 

 

 
Fig. 5 

Dacă strălucirea filamentului este mai mare decât cea a suprafeţei incandescente, se 
observă pe un fond întunecat imaginea mai strălucitoare a filamentului, figura 5 b. 

Dacă prin reglarea reostatului strălucirea filamentului devine egală cu cea a 
suprafeţei incandescente, imaginea părţii superioare a filamentului (care are o 
temperatură mai ridicată decât extremităţile sale), dispare din câmpul vizual al 
observatorului. Cu alte cuvinte imaginea filamentului se confundă cu cea a suprafeţei 
incandescente, figura 5 c. 

Pirometrul cu dispariţie de filament se etalonează în prealabil cu ajutorul unui corp 
negru încălzit la diferite temperaturi cunoscute din Scara Internaţională. Măsurarea 
acestor temperaturi, până la temperatura de topire a aurului (1063°C), se face cu 
termocuplul platinărhodiu + platină, iar peste această valoare temperatura se calculează 
cu formula lui Planck. 

Pentru fiecare temperatură se măsoară intensitatea curentului care produce dispariţia 
filamentului, iar pe scala ampermetrului se trece temperatura respectivă a corpului negru, 
realizându-se astfel etalonarea. 

În acest fel citind indicaţiile ampermetrului se află temperatura de strălucire Ts. 
Temperatura reală T a corpului incandescent se determină cu relaţia (17): 

9625
log11 ,T

sTT
λε+=  

Fig. 4 



Pirometrul folosit în laborator măsoară temperatura pe două intervale:  
700–1500°C şi 1200–2300°C. Întrucât cuptorul se încălzeşte până la 1200°C, se va folosi 
numai prima scală a pirometrului cu filtrul respectiv. 

În general precizia pirometrelor optice este de ± 20°C în intervalul de temperatură 
700–1500°C  şi de ± 30°C în intervalul 1200–2300°C. 

Pirometrele monocromatice au o precizie mai mare decât pirometrele cu radiaţie 
totală şi de aceea ele au fost adoptate ca instrumente etalon în Scara Internaţională pentru 
temperaturi care depăşesc 1100°C. În schimb pirometrele monocromatice au dezavantajul 
că nu pot înregistra automat temperatura măsurată, iar măsurările respective sunt afectate 
de erori personale legate de compararea strălucirilor. 

În afară de cele două pirometre prezentate se mai folosesc şi altele, cum ar fi 
pirometrul monocromatic cu celulă fotoelectrică şi pirometrul de culoare. 

 
Modul de lucru 
 
Lucrarea constă în măsurarea temperaturii cuptorului cu termocuplul între 

temperatura camerei şi 500°C, cu pirometrul cu radiaţie totală între 600–1000°C şi cu 
pirometrul cu dispariţie de filament între 700–1000°C. 

Se confecţionează un termometru cupru + constantan după indicaţiile date mai 
înainte. 

Se realizează montajul indicat în figura 1 a, se conectează cuptorul electric la 
reţeaua de 220 V c.a. şi se poziţionează întrerupătorul cuptorului pe indicaţia „P” 
(pornit). 

Se introduce sudura caldă a termocuplului în cuptor prin orificiul capacului. Se 
citesc şi se notează indicaţiile milivoltmetrului din minut în minut, având grijă să nu fie 
depăşită valoarea de 20 mV care corespunde unei temperaturi de 500°C. Peste această 
temperatură termocuplul nu trebuie folosit pentru că se degradează prin oxidarea 
cuprului. 

După scoaterea sudurii calde din cuptor se lasă în continuare cuptorul să se 
încălzească (cu capacul pus) şi după circa 10 minute temperatura ajunge la 600°C. 

Se fac măsurători ale temperaturii cu pirometrul cu radiaţie totală: la milivoltmetrul 
înregistrator se citeşte tensiunea t.e.m. iar din graficul existent în referat se află 
temperatura. După cum s-a spus, aceasta este temperatura de radiaţie Tr. Temperatura 
reală T a cuptorului se află din relaţia (12): 

4
T

rT
T

ε
=  

Începând cu 700°C se fac măsurători şi cu pirometrul cu radiaţie totală. Se dă la o 
parte capacul cuptorului şi se orientează obiectivul pirometrului, de la o distanţă de 15–20 
cm, către o zonă cu strălucire uniformă a cuptorului. Pe scala pirometrului în momentul 
dispariţiei filamentului se citeşte temperatura de strălucire Ts. Temperatura reală a 
cuptorului se află din relaţia (17) din care rezultă: 

Ts
s t

TT
,log9625

9625

λε+
=  



Pentru cuptorul din laborator nu se cunoaşte coeficientul T,λε . Întrucât în intervalul 
700–1000°C lungimea de undă a radiaţiei emise nu variază în limite prea largi, vom 
considera 

75,0, =ε=ελ TT  
Din tabele rezultă:  125,075,0log −=  , 

astfel încât 

                                                  
s

s T
TT

125,09625
9625
−

=                                     (19) 

Măsurarea aceleiaşi temperaturi a cuptorului nu se poate face simultan cu cele două 
pirometre, aşa că valorile respective n-ar putea fi comparate. După câteva exersări însă, 
măsurătorile pot fi făcute repede una după alta astfel încât să se poată spune că a fost 
măsurată aceeaşi temperatură reală a cuptorului. Din cauza erorilor teoretice şi 
accidentale nici în această situaţie temperaturile măsurate cu cele două pirometre nu sunt 
egale. Diferenţele trebuie să se încadreze în limitele a 20–30 de grade. 

Ca temperatură unică a cuptorului se va considera media aritmetică T a celor două 
temperaturi obţinute. 

Deoarece în intervalul 600–7000C temperatura este măsurată doar cu pirometrul cu 
radiaţie totală, temperatura T va fi evident cea obţinută cu acest pirometru. 

Se vor face măsurători cu ambele pirometre aproximativ din 40 în 40 de grade, 
astfel încât să se obţină 10 măsurători pentru pirometrul cu radiaţie totală şi 7–8 pentru 
pirometrul cu dispariţie de filament. 

Cu toate datele obţinute se va alcătui un tabel general de forma: 
 

Termocuplul Pirometrul cu radiaţie totală Pirometrul cu dispariţie 
de filament 

,T  

E, 
mV 

T, 
°C 

E, 
mV 

Tr, K T, K Ts, K T, 
K 

 
K 

……... 
M  

…… ……. …… …… ……… ………… ……….. 
 

 
Corespunzător fiecărei temperaturi T se va calcula lungimea de undă maximă mλ , 

cu relaţia (19): 

Tm

310896.2 −

=λ ,     (în metri). 

Se va trasa pe hârtie milimetrică graficul dependenţei 
( )Tfm =λ  , 

care trebuie să fie o porţiune dintr-o hiperbolă echilaterală. 



 


