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OPIS  WYKONYWANIA  ZADA� 
 

Celem �wiczenia jest okre�lenie parametrów termoogniwa półprzewodnikowego pracuj�cego w 
obiegu chłodniczym w stanie ustalonym. 
 

 
Schemat układu laboratoryjnego do bada� chłodziarki termoelektrycznej 

 
PRZEBIEG POMIARÓW 

1. Zapozna� si� z przyrz�dami pomiarowymi u�ytymi w �wiczeniu (zakres, rozdzielczo��). 

2. Za pomoc� pokr�tła przepływomierza dobra� odpowiednie nat��enie przepływu (od 4 do 8 
l/h  - liczb� działek skali nale�y dzieli� przez 50 by otrzyma� warto�� w litrach na godzin�) 

3. Wł�czy� zasilanie grzałki zadaj�c na zasilaczu podan� przez prowadz�cego warto�� napi�cia. 
4. Wł�czy� zasilanie termoogniwa.  Ustawi� nat��enie pr�du (za pomoc� suwaka autotransfor-

matora) na warto�� podan� przez prowadz�cego.  Je�eli mierzone temperatury T1 i T2 nie 
zmieniaj� si� przez ponad 5 min, to mo�na przyj��, �e termoogniwo znajduje si� w stanie 
ustalonym i mo�na przyst�pi� do zapisywania wyników pomiaru. 

5. Dokona� odczytów wskaza� przyrz�dów pomiarowych wpisuj�c wyniki do podanej poni�ej 
tablicy. 

 

Lp. 
Twł Twył m Ug Ig Ut It U1 T1 U2 T2 

[K] [K] [g/s] [V] [A] [V] [A] [mV] [K] [mV] [K] 

1. 

2. 

3. 

           

 
6. Zwi�kszy�, za pomoc� autotransformatora, nat��enie pr�du płyn�cego przez termoogniwo do 

kolejnej warto�ci podanej przez prowadz�cego (mo�e to by� np. sekwencja 6A,  9A  i 12 A). 
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7. Zwi�ksza� warto�� napi�cia zasilaj�cego grzejnik tak, by uzyska� ró�nic� napi�� 

termolektrycznych  U1 – U2    (T1 i T2) o tej samej warto�ci co przy pierwszym pomiarze. 
8. Po ustaleniu si� warunków wymiany ciepła dokona� odczytów wskaza� przyrz�dów 

pomiarowych 
9. Powtórzy� czynno�ci opisane w pkt. 6 – 8  dwu- trzykrotnie. 

 

Orientacyjne nastawy dla pierwszego pomiaru: 

     Rotametr  - 220 działek  

 Ug =  5 V 

 It  =  6 A 

 

 

        Pulpit stanowiska wykorzystywanego w �wiczeniu 

1 - przeł�cznik zmiany polaryzacji 
termoogniwa,  

2 - przerwanie obwodu zasilania grzałki,  
3 - podł�czenie woltomierza do pomiaru 

napi�cia zasilania termoogniwa i grzałki, 
4 - podł�czenie amperomierza pr�du grzałki,  
5 - wyprowadzenie przewodów 

kompensacyjnych termoelektrycznego 
pomiaru temperatury zł�cz,  

6 - zasilanie termoogniwa,  
7 - zasilanie grzałki,  
8 - przeł�cznik pomiaru napi�cia Ut i Ug,  
9 - przeł�cznik pomiaru napi�cia termo-

elektrycznego (temperatury T1 i T2), 
10 - termos,  
11 - komora pomiarowa,  
12 - termometry rt�ciowe do pomiaru tem- 

peratury wody chłodz�cej. 

 

OPRACOWANIE  WYNIKÓW 

Dla wszystkich zmierzonych stanów chłodziarki wykona� obliczenia według sposobu 
opisanego w skrypcie w cz��ci „Opracowanie wyników” w punktach 1 – 7.   

 

SPRAWOZDANIE 

W sprawozdaniu przedstawi� sekwencj� wzorów u�ytych w obliczeniach zapisan� w 
edytorze równa� MSWorda.. Wyniki oblicze� przedstawi� w formie tablicy oraz sporz�dzi� 
wykres zale�no�ci  

)(1

.

IQ t
fP =    przy T1 – T2 � const. 

 

 

 


