31
Αισθητήρες
θερμοκρασίας

31.1 Θερμίστορ
31.1.1 Η εξίσωση Steinhart & Hart
Η τιμή του συντελεστή της βαθμονόμησης του θερμίστορ β ορίζει τον παράγοντα
ευαισθησίας του θερμίστορ. Έναν πιο ακριβέστερο προσδιορισμό του παράγοντα
ευαισθησίας του θερμίστορ αποτελεί η παρακάτω πολυωνυμική εξίσωση
Steinhart & Hart
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Στην πράξη χρησιμοποιούμε την πολυωνυμική εξίσωση Steinhart & Hart τριών
όρων:
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Παράδειγμα 31.1
Εύρεση τιμών των συντελεστών Steinhart & Hart

Να υπολογιστούν οι τιμές των συντελεστών Steinhart & Hart (A , B κα C) για θερμίστορ το οποίο φέρει τις παρακάτω τιμές αντίστασης για R1, R2, και R3 για τιμές θερμοκρασίας T1, T2, και T3. Στη συνέχεια να δημιουργήσετε την καμπύλη Τf(R) του θερμίστορ.
Αντίσταση (Ωhm)

R1 = 22800
R2 = 12450
R3 = 8230

0

Θερμοκρασία ( C)

T1 = 5
T2 = 25
T3 = 35
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Προγραμματισμός MATLAB

Βήμα 1: Εισάγουμε τους συντελεστές της χαρακτηριστικής εξίσωσης.
Εκκαθάριση δεδομένων & παραθύρων

clear all
clc

Επιστημονική έκφραση αριθμών

format longE
R1=input ('Δώστε την τιμή της αντίστασης R1(Ohm): ');
T1=input ('Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας
Τ1(Celsius): ');
disp('--------------------------------------------')

Είσοδος μεταβλητών

R2=input ('Δώστε την τιμή της αντίστασης R2:(Ohm) ');
T2=input ('Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας
Τ2(Celsius): ');
disp('----------------------------------------------')
R3=input ('Δώστε την τιμή της αντίστασης R3:(Ohm) ');
T3=input ('Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας
Τ3(Celsius): ');

Εξισώσεις
γραμμικού συστήματος

A= [ 1 log(R1) ((log(R1))^3) ; 1 log(R2) ((log(R2))^3)
; 1 log(R3) ((log(R3))^3)];
B=[(1/(T1+273.15)) ;(1/(T2+273.15));(1/(T3+273.15))];

Εύρεση τιμών
γραμμικού συστήματος

X = linsolve(A,B)

Βήμα 2: Από την εύρεση των τιμών δημιουργούμε το γράφημα Τf(R).
Πίνακας παραμέτρων A, B,C

c = [ X(1) X(2) X(3)];

Ορισμός πεδίου τιμών αντίστασης

R = 100:100:50000;

Υπολογισμός Θερμοκρασίας μέσω
των συντελεστών A,B,C

T = 1./(c(1) + c(2)*log(R) + c(3)*log(R).^3) - 273.15;

Παραμετροποίηση γραφήματος

plot(T,R);
title('Resistor/Temperature (Thermistor)')
xlabel('Temperature(Celsius)')
ylabel('Resistance(Οhm)')
grid ON

Παράδειγμα 31.2
Εύρεση συντελεστή ευαισθησίας β

Να τροποποιήσετε τον κώδικα του προηγούμενου παραδείγματος, ώστε ο υπολογισμός της αντίστασης
του στοιχείου θερμίστορ να γίνεται μέσω του συντελεστή ευαισθησίας β.
Προγραμματισμός MATLAB
Υπολογισμός του β

B = (log(R/R0))/(((1)/(T+273.15))-((1)/(T0+273.15)))

Πεδίο τιμών θερμοκρασίας

T = -20:1:100;

Υπολογισμός αντίστασης

R = R0*exp(B*((1./(T+273.15))-(1/(T0+273.15))));
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Δημιουργία γραφήματος

plot(T,R);
title('Resistor/Temperature (Thermistor)')
xlabel('Temperature(Celsius)')
ylabel('Resistance(Ohm)')
grid ON

Παράδειγμα 31.3
Σύγκριση των αποτελεσμάτων εύρεσης της τιμής του συντελεστή β του παραδείγματος 31.2 με το
εγχειρίδιο του θερμίστορ NTCLE100E3 (για R25(150K)) από την εταιρία VISHAY

Να συγκρίνετε τα αποτελέσματα του κώδικα όταν δεν είναι γνωστές οι τιμές των παραμέτρων β ή A, B
και C του θερμίστορ και μας δίνονται δεδομένα αντίστασης και θερμοκρασίας από το εγχειρίδιο του
κατασκευαστή.
Λύση

Βήμα 1: Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της VISHAY (με τον οποίο ελέγχουμε την ορθότητα του κώδικα) ο

συντελεστής β δίνεται από τη σελίδα 2 με τιμή 4370Κ.

Θερμίστορ
NTCLE100E3 με
R25(150K)

Τιμή του συντελεστή β
από τον κατασκευαστή

Τυπικά δείγματα
θερμίστορ

Βήμα 2: Επιλέγουμε για είσοδο τιμών αντίστασης και θερμοκρασίας τις τιμές από τη σελίδα 13 του

εγχειρίδιου της VISHAY.
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T1 και R1

T2 και R2

T3 και R3

Βήμα 3: Το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε από τον κώδικα του MATLAB είναι σύμφωνο με το εγχειρί-

διο του στοιχείου.

Command Window
Δώστε την τιμή της αντίστασης R1(Ohm): 150000
Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας Τ1(Celsius): 25
---------------------------------------------------Δώστε την τιμή της αντίστασης R2 (Ohm): 12870
Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας Τ2(Celsius): 85
---------------------------------------------------Δώστε την τιμή της αντίστασης R3 (Ohm): 7732
Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας Τ3(Celsius): 100
X =
8.556438158395302e-004
1.961544697190365e-004
9.481899477123537e-008
cfB =
4.370491136623537e+003
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Παράδειγμα 31.4

Να δώσετε μέσω κώδικα τη γραφική σύγκριση των αποτελεσμάτων του μεγέθους της αντίστασης σε
σχέση με το συντελεστή ευαισθησίας του θερμίστορ β και των συντελεστών της πολυωνυμικής εξίσωσης Steinhart & Hart.

Λύση
Εκκαθάριση δεδομένων
και παραθύρων

clear all
clc

Επιστημονική έκφραση αριθμών

format longE

R1=input ('Δώστε την τιμή της αντίστασης R1(Ohm): ');
T1=input ('Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας Τ1(Celsius): ');
disp('----------------------------------------------------')
Είσοδος
μεταβλητών

R2=input ('Δώστε την τιμή της αντίστασης R2 (Ohm) : ');
T2=input ('Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας Τ2(Celsius): ');
disp('----------------------------------------------------')
R3=input ('Δώστε την τιμή της αντίστασης R3 (Ohm) : ');
T3=input ('Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας Τ3(Celsius): ');
Εξισώσεις γραμμικού συστήματος

A= [ 1 log(R1) ((log(R1))^3) ; 1 log(R2) ((log(R2))^3)
; 1 log(R3) ((log(R3))^3)];
B=[(1/(T1+273.15)) ;(1/(T2+273.15));(1/(T3+273.15))];

linsolve: Εύρεση τιμών
γραμμικού συστήματος.

X = linsolve(A,B)
Πίνακας παραμέτρων A, B,C

c = [ X(1) X(2) X(3)];

Ορισμός πεδίου τιμών αντίστασης

R = 100:100:40000;

Υπολογισμός θερμοκρασίας με A,B,C

TR = 1./(c(1) + c(2)*log(R) + c(3)*log(R).^3) 273.15;

Υπολογισμός συντελεστή β

cfB = (log(R1/R2))/(((1)/(T1+273.15))((1)/(T2+273.15)))

Υπολογισμός θερμοκρασίας με β

TRr=cfB./(log(R/(R2*exp(-cfB./(T2+273.15)))));
TRrC=TRr-273.15;

Δημιουργία γραφήματος
plot(x,y ,x,z );

Μετατροπή μονάδων σε Κελσίου

plot(TR,R ,TRrC,R );
title('Resistor/Temperature (Thermistor)')
xlabel('Temperature(Celsius)')
Δημιουργία γραφήματος
ylabel('Resistance(Οhm)')
grid ON
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Resistor/Temperature (Thermistor)
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Resistor/Temperature
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Temperature (Celsius)

Command Window

2.180393269982043e-004
3.739655186952937e-004
-3.946833012358458e-007
cfB =
3.799418876357894e+003

Το αποτέλεσμα
της παραμέτρου β

Εύρεση συντελεστών
A, B και C

140
Εφαρμογή του κώδικα

Σύγκριση αποτελεσμάτων με
το ελεύθερο λογισμικό
Thermistor Calculator

Δώστε την τιμή της αντίστασης R1(Ohm): 25000
Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας Τ1(Celsius): 5
---------------------------------------------------Δώστε την τιμή της αντίστασης R2 (Ohm): 10000
Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας Τ2(Celsius): 25
---------------------------------------------------Δώστε την τιμή της αντίστασης R3 (Ohm): 4000
Δώστε την τιμή της θερμοκρασίας Τ3(Celsius): 50
X =
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http://www.thinksrs.com/downloads/progr
ams/Therm%20Calc/NTCCalibrator/NTCc
alculator.htm

Τιμές εισόδου

