
Fysiken i temperaturmätningen

Fysiken gör sig bäst i tillämpad form



• Elisabet Blom

• Konsult

• 52 år

• Civilingenjör i 

maskin

• Specialist i 

mätteknik

• Sitter i nämnden 

för skolsamverkan



Studier

• Gymnasieingenjör I kemi, Åsö

gymnasium

• Maskiningenjör LiU

• Ett antal kurser I mätteknik och

signalanalys

• 25 år I fält som mätingenjör.



Anställningar

•ACO Läkemedel som

storskalegaleniker

•ABB STAL Finspång som

vibrationsingenjör

•11 år på ÅF med vibrationer, 

temperatur, tryck mm

•7 år på Qring Technology International



Temperaturmätning

Historisk tillbakablick
https://www.youtube.com/watch?v=VnbiVw_1FNs
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Termometerns pionjärer

Galileo Galilei gjorde den 

första mätande termometern

Santorio Santorio gjorde 

den första medicinska 

termometern 

Ole Christensen Rømer

Första praktiska termometern 

fylld med rödvin
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och kvicksilvertermometern

Hans skala byggde att 0 
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Skalornas uppfinns

Daniel Farenheit, Gdansk 

uppfann sprittermometern 

och kvicksilvertermometern

Hans skala byggde att 0 

grader var kallaste 

temperaturen i en 

saltblandning och 100 

grader var 

kroppstemperaturen

Anders Celsius var elev till 

Carl von Linné. Linné 

behövde mäta temperaturen 

i sina växthus och behövde 

en skala. Celsius satte 

trippelpunkten till 100 

grader och kokpunkten till 0 

grader.

Carl von Linné. Professor 

Linné tyckte Celsius skala 

var bra men ologisk så han 

vände den uppochner. 

William Kelvin ansåg 

Celsius skala rimlig men 

satte 0 till absoluta 

nollpunkten för att det 

skulle stämma matematiskt.



Who’s me?
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Några missuppfattningar

Det går inte att mäta fel temperatur

– Det beror på var man börjar…

Temperaturmätning är snabb

– Det är en definitionsfråga men 

termisk jämvikt brukar inte vara 

snabb….

Det är svårt att mäta fel temperatur



Fysik i mätmetoden

Hur funkar mätgivaren.

De tre vanligaste

Termoelement PT100 Bolometern (IR)

Det viktigaste att tänka på är att en 

temperaturmätare oavsett typ bara kan mäta 

sin egen temperatur



Hur funkar det

• Termoelement bygger på 

Seebeckeffekten:

where

where

Exempel

Typ K betår av en nickel-Krom och en Nickel-aluminium tråd

För typ K S=41 µV/°C

Pentronics

http://www.pentronic.se/


PT100

Pt står för platina

Instrumentet heter egentligen

IPRT (Industrial Platinum Resistance Thermometer)

Platina är en ädelmetall och den mest elektriskt 

stabila metall vi känner till

Teorin är att när den tunna tråden i PT100 värms upp ändras 

resistansen.

PT100 står för att vid 0°C är resistansen 100 Ω.

PT100 kopplas som

• 2-tråds

• 3-tråds

• 4-tråds



Bolometer

• IR kamera brukar det kallas.

• Strålningen värmer upp 

absorbenten

• Termometern mäter 

temperaturen

• Den termiska isoleringenhar

känd värmekapacitet och 

känd temperatur

• Lite signalanalys

• Digital signal

En värmekamera består av en matris av bolometrar



Lite fysik

• All värmeöverföring sker med tre 

olika fysikaliska förlopp

– Strålning

– Konvektion

– Ledning

Man kan inte välja vilken man vill ha det är bara att 

acceptera att man har alla. 

Man kan dock låta en av dem bli dominant för att 

minimera felet



Exempel

• Vi skall mäta temperatur i en 

panna där vi har en förbränning.

– Pannan har kylda väggar

– Då temperaturen är ca 900 °C så vi 

måste använda termoelement







Beräknad 

temperaturfördelning i 

termoelementet



Sedan kom vi till verkligheten



Sugpyrometern







En liten sång på slutet

https://www.youtube.com/watch?v=VnbiVw_1FNs


Sveriges största ångturbin


