
 Thermistorترهیستْر یا دهاسٌج 

ترهیستْر یک ًْع هماّهت است کَ هماّهت الکتریکی اش تطْر 

لاتل هالحضَ ای تا دها تغییر هی کٌذ ، الثتَ تیطتر در هماّهت 

 ) thermalّاژٍ ای هرکة از  thermistor. ُای استاًذارد 

ترهیستْر ُا تطْر . است   (هماّهت  ) resistorّ  (گرهایی 

گستردٍ ای تَ ػٌْاى هحذّد کٌٌذٍ جریاى ُای ُجْهی ، 

سٌسْر دها ، هحافع افسایص جریاى استاتیک ، الواى ُای 

. گرهاساز خْد تثثیت ضًْذٍ تَ کار هی رًّذ 

 = rtd)هماّهتی هتفاّت است ترهیستْر تا دتکتْر حرارتی ــ 

resistance temperature detectors )  هْادی کَ در ساخت ،

ترهیستْر تَ کار هی رّد هؼوْال سراهیک یا ًْػی پلیور است در 

ترهیستْرُا ُن چٌیي پاسخ سیگٌال  .ُا از فلسات خالع سازی ضذٍ استفادٍ هی ضْد  rtdحالیکَ در 

 . ُا دارًذ  RTDًسثت تَ  سریغ تری

دهایی تاال هٌاسة ُستٌذ در حالیکَ  ُا ترای رًج ُای rtdتطخیع دها ًیس تیي ایي دّ فرق دارد ، 

درجَ سلسیْش  150تا  -90ترهیستْر ُا در رًج ُای دهایی هحذّدی دلت خْتی دارًذ ، حذّدا ً تیي 

.  (ساًتیگراد)

                               :تا اّلیي تمریثی کَ هی زًین فرؼ هی کٌین راتطَ تیي هماّهت ّ دها خطی است 

           ∆𝑹 = 𝒌 ∆𝑻 

.  ضریة حرارتی هماّهت است  𝒌تغییرات دها ّ  𝑻∆تغییرات هماّهت ،  𝑹∆کَ 

 𝒌ترهیستْرُا تَ دّ ًْع تمسین تٌذی هی ضًْذ ، کَ تر هثٌای ػالهت 

 ، هثثت تاضذ هماّهت تا افسایص دها افسایص هی یاتذ ّ لطؼَ 𝒌اگر . است 

 ( positive temperature coefficient  :ptc )ترهیستْر ضریة دهایی هثثت 

هٌفی تاضذ ، هماّهت تا  𝒌اگر  .ًاهیذٍ هی ضْد  (posistor)یا پْزیستْر 

 negative temperature )افسایص دها کاُص هی یاتذ ّ لطؼَ ترهیستْر 

coefficient  :ntc )  در ساخت هماّهت ُا ی ػادی سؼی . ًاهیذٍ هی ضْد

ًسدیک تَ غفر تاضذ ، تٌاترایي ،  𝒌هی ضْد تا جای هوکي همذار ضریة 

. همذار هماّهت آًِا در رًج ُای دهایی گستردٍ تمریثا ً ًسدیک همذار ثاتتی تالی هی هاًذ 

 

 .استفادٍ هی ضْد کَ طثك فرهْل زیر تؼریف هی ضْد  ∝   Tاز kتؼضی هْالغ تَ جای ضریة دهایی 

T =   
𝟏

𝑹(𝑻)

𝒅𝑹

𝒅𝑻
 ∝ 

 Steinhart-Hartهؼادلَ 

ترای اًذازٍ گیری دلیك دها ، . تمریة خطی تاال تٌِا ترای رًج ُای دهایی کْچک کار هی کٌذ در ػول 

هؼادلَ اضتیي ُارت یک هؼادلَ . ًوْدار هماّهت یا دهای یک لطؼَ تایذ تا دلت تیطتری تیاى ضْد 

                                        :تمریثی است کَ استفادٍ ُای زیادی دارد  3درجَ 
𝟏

𝐓
= 𝐚 + 𝐛 𝐥𝐧 𝐑 +  𝐜 𝐥𝐧𝟑(𝐑) 

. پاراهترُای هؼادلَ اضتیي ُارت ًاهیذٍ هی ضْد ّ خاظ ُر لطؼَ یا ّسیلَ ای است  a,b,cکَ 



 c◦ 0.02هؼوْال کوتر از درجَ سلسیْش  200در اًذازٍ گیری دهای تاالی خطای هؼادلَ اضتیي ُارت 

همادیر ًوًَْ تَ ضکل زیر  C = 298.15 K° 25))در دهای اتاق  اُن 3000 ترای یک ترهیستْر هثال ً. است 

: است 

a= 1.40 × 10 -3 

b= 2.37 × 10 -4 

c= 9.90 × 10 -8 

هؼادلَ  Bپاراهتر 

چرا کَ همادیر . ضْد  جایگسیي Bُا هی تْاًذ تا پاراهتر دیگری تَ ًام پاراهتر  ntcهؼادلَ اضتیي ُارت 

 :ُا تَ ایي ضکل است  ntcپاراهتریک هؼادلَ ترای 

c=0 

  B=
𝟏

𝒃
 

a = (1 / T0) − (1 / B) ln(R0) 

:  ُا تَ ضکل زیر در هی آیذ  ntcتا ایي ضرایظ هؼادلَ اضتیي ُارت  

 

  

 اثر خْدگرم ضًْذگی

در آى لرار  از دهای هحیطی کَّلتی کَ جریاًی از ترهیستْر ػثْر هی کٌذ دهای ترهیستْر را تَ تاالتر 

حال اگر ترهیستْر ترای اًذازٍ گیری دهای هحیظ تَ کار رّد اگر درست راٍ . دارد افسایص هی دُذ 

چرا کَ در اثر هػرف اًرژی خطا خْاُذ داضت اًذازی ًطْد تَ خرّجی اش تَ طرز لاتل هالحظَ ای 

ر هتٌاّب هی تْاًذ در ترهیستْر ظاُر ضْد ایي اثر تطْ. الکتریکی خْد لطؼَ ترهیستْر گرم خْاُذ ضذ 

 : تْاى الکتریکی ّرّدی تَ ترهیستْر تَ غْرت زیر است  .

سرػت ایي اًتمال تْسظ . ایي تْاى تثذیل تَ گرها ضذٍ ّ تَ هحیظ اطراف ترهیستْر هٌتمل هی گردد 

 : لاًْى سرد ضذى ًیْتي تؼریف هی گردد 

T(R)  دهای ترهیستْر است کَ تاتؼی از هماّهت آى هی تاضذ .T0 ّ دهای هحیظ اطراف است k  ثاتت

، تْاى الکتریکی  (mw/◦c)اتالف است کَ هؼوْال تا ّاحذ هیلی ّات تر درجَ سلیسْش تیاى هی ضْد 

 : تا تْاى حرارتی تراتر است ّ در یک هؼادلَ خْاُین داضت 

 
اگر ّلتاژ ترهیستْر . جریاى ػثْری ّ ّلتاژ ترهیستْر تستگی تَ پیکرٍ تٌذی خاظ هذار راٍ اًذاز آى دارد 

 : هی تْاى دهای هحیظ را تَ دست آّرد  V=IRثاتت ًگاٍ داضتَ ضْد از طریك لاًْى اُن 

در  ثاتت زهاًی ترهیستْرُا کوی زیاد است یؼٌی زهاى زیادی طْل هی کطذ تا تَ یک دهای هطخع
. ثاًیَ است  3ثاًیَ ّ در رّغي  19هحیطی کَ لرار دارًذ ترسٌذ هثال ً ترای یک ًوًَْ ثاتت زهاًی در ُْا 



یا  کوتر تٌاترایي در اًتخاب ًْع ترهیستْر تایذ دلت ضْد ُر چمذر ترهیستْر کْچکتر تاضذ ثاتت زهاًی
. دلت لحظَ ای تیطتری خْاُذ داضت 

 
 
 

 

 ضکل ظاُری ترهیستْرُا

:  ًوًَْ ُستٌذ  چِاراز ًظر ساختار ظاُری ترهیستْرُا 

 BEAD THERMISTORًْع هِرٍ ای یا  .1

 

 

 

 DISC THERMISTORًْع دیسکی یا  .2

 

 

 

 

 

 

 



 ROD THERMISTORًْع هیلَ ای یا  .3

 

 

 

 

 

 WASHER THERMISTORًْع ّاضری یا  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّیژگی ُای ترهیستْرُا تَ اختػار

  درجه سانتیگراد 150تا  90-رنج دمایی 

  رنج مقاومت الکتریکی چند مگااهم و چند کیلو اهم ، البته مقاومت کاری حدود چند

 .کیلو است 

  رفتار غیر خطی دربرابر مقاومت الکتریکی 

 

 

 



 کاربرد ها

PTC  ها: 

 هحافظت از اضافَ تار در هذارات الکتریکی 

 تَ ػٌْاى کلیذ حرارتی 

  دهاسٌج ػادی ترای اًذازٍ گیری دهاتَ ػٌْاى یک 

  ترای هحافظت از سین پیچی هثذل ُا ّ هْتْرُای الکتریکی درتراتر گرهای تیص از حذ 

 آضکار سازی سطح هایغ 

NTC  ها: 

 کٌترل ّ آضکارسازی دها 

 هذار تػحیح دها ّ تؼادل حرارت 

 حفاظت در تراتر ًْیس ّ اضافَ تار 

 آضکارسازی فلْ یا جریاى هایغ 

 

 ًوْدار هماّهت تر حسة دها

ایي ًوْدار همایسَ ای تیي هٌحٌی 

ّ  NTCُای هماّهتی ترهْکْپل ، 

RTD  است. 

 

 

 

 

 

 

 

 ترمینولوژی یا اصطالحات مربوط به ترمیستورها

های اّلیَ خْد ّ دهای از اختالف د% 63.2هذت زهاًی کَ یک ترهیستْر ًیاز دارد تا تَ : ثاتت زهاًی 

 .ایٌکَ ُیچ تْاًی تلف ًکٌذ  هحیظ ترسذ ، تا فرؼ

B VALUE  یا همذار پاراهتر تتاβ  : ایي همذار ُواى پاراهترB  ّ هؼادلَ است کَ پیص تر تْضیح دادین

لاتل هحاسثَ  NTCهؼوْال ً در دیتاضیت رکر هی ضْد ّ در غیر ایي غْرت تا داضتي دّ ًمطَ از ًوْدار 

دّ ًمطَ ًوْدار ضاهل دّ دها ّ دّ هماّهت است کَ از فرهْل رّترّ . است 

 : حساب هی گردد 



راتطَ . درجَ سلسیْش  1هیساى تْاى الزم ترای تاال تردى دهای تذًَ ترهیستْر تَ اًذازٍ : فاکتْر اتالف 

 :ّ تْاى ترلرار هی کٌذ  زیر ترای هحاسثَ ایي فاکتْر است کَ راتطَ ای تیي اثرخْدگرم ضًْذگی

 

 

  nrec.in  یا nrec.ir :ایٌترًتی پایگاٍ  –زُرٍ داراتیاى : ًْیسٌذٍ 

  تَ زّدی همالَ تحت ػٌْاى پرّژٍ کٌترل دها تاntc  ٍرّی ّتگاٍ کویتَ هٌِذسی رتاتیک افسّد

. خْاُذ ضذ


