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Лабораторна робота. 

КРІОСТАТУВАННЯ. МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ 
НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Мета роботи: 

1. Вивчити фізичні основи роботи кріостатів. 
2. Ознайомитися з принципами побудови кріостатів азотного та 

гелієвого рівнів охолодження. 
3. Вивчити фізичні основи роботи конденсаційного термометра. 
4. Ознайомитися з конструкцією конденсаційного термометра. 
5. Ознайомитися з особливостями використання конденсаційних 

термометрів. 
6. Ознайомитися з різноманітними методами та датчиками, що 

застосовуються при вимірюваннях на низьких температурах. 
7. Оволодіти методами вимірювання фізичних величин за умов 

низьких температур. 

Методика роботи: 

1. Ознайомитися з принципами роботи кріостатів азотного та 
гелієвого рівнів охолодження та можливостями їх 
застосування при вимірюваннях на низьких температурах. 
Вивчити рекомендовану літературу. 

2. Ознайомитися з будовою кріостатів та блок-схемою 
експериментальної установки та конструкцією 
конденсаційного термометра. Ознайомитися з принципом 
роботи та технічними характеристиками датчиків, що 
застосовуються при вимірюваннях на низьких температурах. 

3. Ознайомитися з інструкціями до приладів і пристроїв, вивчити 
порядок роботи з заливним кріостатом та вимірювальними 
приладами. 

4. Ознайомитися з принципами роботи конденсаційних 
термометрів та особливостями їх застосування при 
вимірюванні низьких температур. 

5. Провести виміри характерних параметрів наявних датчиків 
температур при кімнатній температурі. 

6. Підготувати до роботи кріостат. Для цього: 
 а) відкачати вакуумну порожнину кріостату; тиск 
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залишкових газів має бути Рзал = 6 · 10–2 торр або меншим; 

 б) підключити кріостат до стенду ( роз’єми конденсаційного 
термометра, виводи термопари та вакуумметру, роз’єм 
термометра опору тощо); 
 в) залити в кріостат зріджений азот. 

7. Провести виміри характерних параметрів наявних датчиків 
температур при азотній температурі. 

8. Плавно змінюючи струм (до 499 мА), що протікає через 
нагрівач від блоку живлення Б5-47, провести градуювання 
датчиків температури в діапазоні можливих температур. 

9. За отриманими експериментальними даними вимірювань 
побудувати калібровочні графіки для визначення температури 
за допомогою наявних датчиків. За цими графіками 
розрахувати залежності чутливості цих датчиків від 
температури. 

Поради: 

1. Вивчити технічні описи наявних реєстраційних приладів 
(вольтметри та мультиметри), ввімкнути їх. Проаналізувати та 
оцінити абсолютні та відносні похибки цих приладів з метою 
визначення їх придатності для отримання експериментальних 
даних – параметрів датчиків температури, що досліджуються. 

2. Для визначення проміжних температур, скористатися 
екстраполяцією наявної лінійної залежності одного із наявних 
датчиків температури. 

3. Для того, щоб скористатися конденсаційним термометром 
потрібно: 

Встановити на блоці живлення ТЕС14 напругу живлення 
перетворювача тиск – напруга 6,3 В, перемкнувши тумблер на 
кріостаті « 6.3 В ». Після цього перемкнути тумблер у 
положення « вихід перетворювача ». Через 15 хвилин 
провести повторне встановлення напруги живлення 6,3 В та 
знову перемкнути тумблер у положення « вихід 
перетворювача » для контролю наявним вольтметром 
напруги на виході перетворювача тиск – напруга. 
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Примітка: 

Показання термометрів опору інерційні відносно зміни 
температури через значну теплоємність та кінцеву 
теплопровідність окремих частин вимірювальної секції. Тому 
досить важливо нагрівання проводити достатньо повільно, а 
вимірювання температури проводити в квазістаціонарному 
режимі, що встановився. 

Схема експериментальної установки приведена на рис.1. 

 

Рис. 1. Схема експериментальної установки. 

Необхідне обладнання лабораторної роботи: 

1. Кріостат азотний; 
2. Форвакуумний насос «НВР-2ДМ»; 
3. Посудина Дюара з рідким азотом; 
4. Вакуумметр ВТ – 3 з термопарним датчиком тиску; 
5. Металічний дротяний термометр опору; 
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6. Напівпровідниковий термометр опору; 
7. Термопара (мідь-константан або хромель-алюмель); 
8. Вольтметри В7-40/1, В7-21А та інші; 
9. Мультиметри UniT та інші; 
10. Блоки живлення: Б5-47, ТЕС-14, HY3002-2; 
11. Електричний або керамічний нагрівач. 

Форма звітності: 

Протокол лабораторної роботи оформлюється в 
установленому порядку особисто кожним студентом. В ньому 
потрібно привести: 
1. Стислий конспект теоретичної частини роботи з відповідями 

на контрольні питання та схему експериментальної установки 
із зазначенням використаного обладнання.  

2. Основні експериментальні результати лабораторної роботи 
як у вигляді таблиць, так і у вигляді графіків. Мають бути 
визначені похибки вимірів (абсолютна, відносна, за методом 
найменших квадратів). Остаточну величину записати у 
вигляді AAA =  [одиниці вимірювання]. Отримані 

результати порівняти з даними, наведеними в літературі. 
3. Висновок про проведену роботу. 

Література: 

1. Справочник по физико-техническим основам глубокого 
охлаждения (Под ред. М.П. Малкова), М., Госэнергоиздат, 
1963, гл. Х, с.265-281. 

2. Скотт Р.Б., Техника низких температур, Пер. с англ./ Под ред. 
М.П. Малкова, М.: Энергия, 1962. - 413 с. 

3. Кучеренко Е.Т., Справочник по физическим основам 
ваккумной техники. К.: Вища школа, 1981. – 264 с. 

4. Мелков Г.А., Кріогенна електроніка. К.: Київський університет, 
2003.-87 с. 

5. Смородинский Я.А., Температура. М.: Физматлит, 1987.-192 с. 
6. Солнцев Ю.П., Степанов Ю.А., Материалы по криогенной 

технике / Справочник. Л.: Машиностроение.-1982. - 312 с. 
7. Роуз-Инс А., Техника низкотемпературного эксперимента. М., 

Мир, 1966. - 217 с. 
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8. Уайт Г.К., Экспериментальная техника в физике низких 
температур. М., Физматгиз, 1961, с.98-167. 

9. Фастовский В.Г., Петровский Ю.В., Ровинский А.Е., 
Криогенная техника. М., Энергия, 1974. - 496 с. 

Теоретичні відомості. 

Розглянемо методи вимірювання низьких температур та 
основні типи кріостатів, властивості матеріалів, які можуть бути 
використані для термометрії, а також температурні області 
використання різних термометрів, їх переваги та недоліки. 

1. Кріостати для фізичних досліджень [1]. 

Кріостатом називається прилад для проведення 
низькотемпературних фізичних досліджень чи термостатування 
різних об’єктів при низьких температурах [1]. Існують три основні 
типи кріостатів: заливні кріостати, вакуумні кріостати, 
спеціалізовані кріостати для кріогенних систем. Заливний і 
вакуумний кріостати відрізняються за способом розміщення 
об’єкту, який досліджується. Джерелом холоду у перших двох 
типах кріостатів є холодоагент, який у них заливають (рідкий 
гелій, рідкий водень, рідкий азот тощо). Якщо змінювати тиск 
пари над залитою у кріостат рідиною (змінюючи ентальпію 
системи) від атмосферного і нижче можна одержувати та 
підтримувати температуру у таких інтервалах:  

Таблиця. 1 

Інтервал температур, К Зріджений газ 

90 – 55 Кисень 

78 – 63 Азот 

27 – 24,5 Неон 

20,4 – 14 Водень 

4,2 – 1,0 Гелій 4 

1 – 0,3 Гелій 3 
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Одержання проміжних та більш високих температур у 
кріостатах здійснюється шляхом необхідного підігріву холодного 
газу, який отримується від випарування кріогенної рідини. 

При розробці кріостата будь-якого виду важливою задачею є 
захист його робочого об’єму від потоку тепла з навколишнього 
середовища. Чим нижче температура кипіння холодоагенту і 
менша теплота випаровування, тим складніше вирішується ця 
задача. Існують два основних механізми теплообміну у 
кріостатах з вакуумною ізоляцією – теплопровідність та 
випромінювання. 

Теплопровідністю зветься явище переносу тепла, при якому 
частки тіла роблять рух тільки молекулярно-кінетичного 
характеру. За законом Фур’є для одномірного теплового потоку 

/dQ dt  [Дж/с] маємо: 

dQ T
S

dt


= 

 l
,         (1) 

де  – коефіцієнт теплопровідності [Вт / м · К], T  – температура 

[К],   – довжина теплопроводу [м], S  – поперечний переріз 

теплопроводу [м2]. 

Коефіцієнт теплопровідності   залежить від роду речовини 

(рідина, газ, тверде тіло) та його стану. Згідно молекулярно-
кінетичної теорії, коефіцієнт теплопровідності газу не залежить 
від тиску. Залежність теплопровідності газу від температури 

T  [К] описується рівнянням Сезерленда: 

3

2

1 0

273

273

C T

T C

+  
 =   

+  
,      (2) 

де C  – деяка стала [K], 0  – значення коефіцієнта 

теплопровідності при температурі 273T =  K. 

У зв’язку з необхідністю зменшити потік тепла від зовнішньої 
до внутрішньої оболонки кріостату за рахунок теплопровідності 
газів, між цими оболонками відкачують атмосферне повітря і 
утворюють розріджену атмосферу залишкових газів (вакуум). 
Залежно від значень числа Кнудсена розрізняють низький, 
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середній та високий вакуум. Безрозмірне число Кнудсена 
визначається як 

ефn dlK = , (3) 

де  l  – середня довжина вільного пробігу молекул газу [м], 

ефd  – ефективний розмір вакуумної камери [м]. 

Для сферичної посудини діаметром D  ефективний розмір 

камери: Ddеф 3/2= . 

Для труби нескінченої довжини діаметром D : Ddеф = . 

Для двох нескінчених паралельних площин, що розташовані 

на відстані D  одна від одної: Ddеф 2= . 

Низький вакуум – це стан газу, при якому взаємні зіткнення 
між молекулами переважають над зіткненнями молекул газу зі 
стінками вакуумної камери. Такий стан газу відповідає умові: 

1nK . При цьому довжина вільного пробігу молекул газу 

значно менша за розміри вакуумної камери. 
Середній вакуум – це стан газу, коли частота зіткнень 

молекул між собою та зі стінками вакуумної камери однакова, 

при цьому ефdl  , а 1nK . 

Високий вакуум – це стан газу, при якому зіткнення молекул 
газу зі стінками вакуумної камери переважають над взаємними 

зіткненнями молекул газу. При цьому 1nK . Умову існування 

високого вакууму можна записати у вигляді: 35 10 1,5nK   . 

В кріогенній техніці інтерес представляє лише ситуація 
високого вакууму. Проте при зіткненнях молекул газу з 
обмежувальною стінкою, між ними не відбувається повного 
обміну енергією, який характеризується коефіцієнтом акомодації 
 . Коефіцієнт акомодації   характеризує ступінь обміну 

енергією між молекулами газу та поверхнею і залежить від 
природи газу та твердого тіла. На його величину також впливає 
температура, стан поверхні твердого тіла, наявність на поверхні 
тіла адсорбованих речовин, зокрема, газів, тощо. В таблиці 2 
наведені наближені значення коефіцієнтів акомодації для чистих 
металевих поверхонь. 
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Таблиця 2 

Температура, 
К 

Коефіцієнт акомодації   

гелій (He) водень (H2) повітря 

300 0,29 0,29 0,8 – 0,9 

78 0,42 0,53 1,00 

20 0,59 0,97 1,00 

Приплив тепла за рахунок теплопровідності залишкових газів 
не залежить від тиску при відносно низькому тиску, за низького 
вакууму. Причиною цього є те, що за низького вакууму (довжина 
вільного пробігу молекул менша за відстань між стінками 
посудини) при зменшенні тиску зменшується кількість молекул – 
переносників теплоти, проте збільшується їх довжина вільного 
пробігу. В результаті, один фактор (зменшення кількості молекул 
– переносників теплоти) компенсується іншим (збільшення 
довжини вільного пробігу молекул). 

У таблиці 3 наведені газокінетичні дані для деяких газів при 

температурі 25 CT =  та нормального тиску атмp 1= . 

 

Таблиця 3 

Газ 
 v , 

м/с 

 l ,  
610

 

см 

 СN , за 1 с, 

910−
 

Азот 474 5,92 7,97 

Аміак 609 6,6 немає даних 

Аргон 397 6,67 5,7 

Водень 1770 12,20 14,45 

Повітря 467 6,69 6,98 

Гелій 1256 19,36 7,16 

Діоксид вуглецю 378 4,40 8,61 
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Газ 
 v , 

м/с 

 l ,  
610

 

см 

 СN , за 1 с, 

910−
 

Кисень 444 7,10 6,26 

Криптон 274 5,34 6,48 

Ксенон 219 3,93 5,71 

Метан 627 4,70* немає даних 

Неон 559 13,75 1,68 

Оксид вуглецю 474 5,90 7,99 

* При CT 0=  

де  v  – середньоквадратична швидкість молекул [м/с],  l  

– середня довжина вільного пробігу молекул [см] ( 610 ),  СN  

– середня кількість зіткнень однієї молекули за 1 с ( 910− ). 

Зрозуміло, що довжина вільного пробігу молекул залежить не 
лише від речовини, але і від тиску. Зміна тиску впливає на 
зменшення концентрації молекул в одиниці об’єму і, як наслідок, 
на збільшення довжини вільного пробігу молекул газу. Так в 
таблиці 4 наведені типові значення довжини вільного пробігу 
молекул повітря при кімнатній температурі за різних тисків. 

Таблиця 4 

Діапазон тиску Тиск, Па 
Тиск, 

мм.рт.ст. 
Концентрація 
молекул / см3  l  

Атмосферний 
тиск 

101300 759,8 2,7 × 1019 68 нм 

Низький вакуум 
30000 — 

100 
220 — 
8×10−1 

1019 — 1016 0,1 — 
100 мкм 

Середній вакуум 100 — 10–

1 
8×10−1 — 

8×10−4 
1016 — 1013 0,1 — 

100 мм 

Високий вакуум 
10–1 — 

10–5 
8×10−4 — 

8×10−8 
1013 — 109 10 см- 

1 км 

Надвисокий 
вакуум 

10–5 — 
10–10 

8×10−8 — 
8×10−13 

109 — 104 1 км — 
105 км 

Екстремальний 
вакуум 

<10–10 <8×10−13 <104 >105 км 
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Вплив температури на середню довжину вільного пробігу 
молекул різних газів при тиску 1 Па демонструють наведені дані 
таблиці 5: 

Таблиця 5 

Гази 

310 ,мl    ( 1=p Па) 

600 К 298 К 77 К 4,2 К 

N2 20,8 8,67 1,26 0,0061 

O2 16,9 7,02 1,00 0,0047 

Ar 16,7 6,79 0,933 0,0042 

CO2 11,6 4,32 0,492 0,0019 

Ne 30,7 13,9 2,50 0,0165 

Kr 14,1 5,52 0,691 0,0029 

H2 28,2 12,2 0,197 0,0108 

Xe 10,5 3,93 0,448 0,0017 

H2O 13,9 4,38 0,391 0,0013 

Повітря 16,0 6,72 0,995 0,0048 

He 43,6 19,1 3,13 0,0174 

Так, якщо довжина вільного пробігу молекул стає більше за 

відстань між стінками ефdl  , теплопровідність 

залишкових газів виявляється пропорційною до тиску газу і для 
циліндричних посудин визначається наступним виразом [2]: 

( )
( )5 1 2

1 2 1
1

2 2 1

2

1
1,82 10

1
1

p
S T T

S MT

S

   +
 =    −

 −
 + − 

,   (4) 

де 1S  – площа внутрішньої поверхні посудини [м2] при 

температурі 1T  [K], 2S  – площа зовнішньої поверхні 
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посудини [м2] при температурі 2T  [K],   – безрозмірний 

коефіцієнт акомодації, /P VC C =  – безрозмірний показник 

адіабати, p  – тиск [Па], M  – молекулярна маса [кг], T  –

 температура, яка була виміряна в місці реєстрації тиску [K]. 

Густина теплового потоку q  [Вт/м2] між двома поверхнями 

може бути визначена за допомогою виразу [2]: 

( )pTT
MT

R
q 120

1

81

1
−

−

+
=




 ,     (5) 

2

1

21

0

1
11

1

S

S








−+

=



 ,       (6) 

де 8310=R  Дж/(К  кмоль) – універсальна газова стала. 

Наближено значення q  можна розрахувати таким чином: 

p
MT

TT
q 12

0
1

1
18,18

−

−

+
= 




, де p  – тиск у [Па], або 

p
MT

TT
q 12

0
1

1
2424

−

−

+
= 




, де p  – тиск у [мм.рт.ст.]. 

Якщо підставити значення   та M  для газів і прийняти 

295 KT =  тоді: ( )pTTСq 120 −=  , де q  задається в [Вт/м2]; а 

тиск p  – у [мм.рт.ст.]; константа С  є безрозмірною і дорівнює 

160=С  для повітря і азоту; 283=С  – для гелію. При тиску 

нижче 10–6 мм.рт.ст. теплопровідністю залишкового газу можна 
нехтувати. 

Кількість тепла, яка передається випромінюванням, 
визначається рівнянням Больцмана: 

( )8 4 4
2 1 110nQ T T S−=   −  ,      (7) 
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де 
n  – безрозмірний ефективний ступінь «чорноти» тіла,   –

 стала Стефана–Больцмана [Вт / м2 · К4] для випромінювання 

абсолютно чорного тіла, 1S  – площа поверхні [м2], з якої 

відбувається випромінювання, 1T  – температура поверхні 

приймача [K], 2T  – температура поверхні випромінювача [K]. 

Залежно від розташування поверхонь та якості поверхні 

ефективний ступінь «чорноти» 
n  визначається наступними 

співвідношеннями [2] ( 1,2  – ступені «чорноти» для поверхонь 1 

та 2, що мають площі 1,2S ), що наведені в таблиці 6: 

Таблиця 6 

Р о з т а ш у в а н н я  
п о в е р х о н ь  

Д з е р к а л ь н е  
в і д о б р а ж е н н я  

Д и ф у з н е  
в і д о б р а ж е н н я  

Паралельні 
пластини ( ) 122

21

1 



−+


 

( ) 122

21

1 



−+


 

Коаксіальні 
циліндри ( ) 122

21

1 



−+


 

( ) 1

2

1
22

21

1 



−+



S

S
 

Концентричні 
сфери ( ) 122

21

1 



−+


 

( ) 1

2

1
22

21

1 



−+



S

S
 

Слід зазначити, що забруднення поверхонь та їх обробка, в 
наслідок якої відбувається зміцнення поверхневого шару, 
наприклад механічне полірування збільшують ступінь чорноти 
поверхонь. 

Для заливних кріостатів, які заливаються рідким азотом та 
киснем, гарні результати дає високовакуумна теплоізоляція, що 
подібна ізоляції, яку використовують у посудині Дюара. У 
гелієвих кріостатах звичайна високовакуумна ізоляція [3] не дає 
задовільних результатів, так як теплове випромінювання 
зовнішніх стінок залишається при цьому значним у порівнянні з 
малою питомою теплотою випаровування рідкого гелію. Для 
зменшення припливу тепла за рахунок випромінювання 
необхідно знизити температуру стінки, яка випромінює 
(наприклад, допоміжним холодогентом) чи встановити теплові 
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екрани. 
Скляні кріостати раніше широко використовувались у 

лабораторних умовах внаслідок їх порівняно простого 
виготовлення і можливості візуального спостереження за ходом 
досліду. Схема звичайного скляного гелієвого кріостату 
складається з двох посудин Дюара, які вставлені один в інший. У 
внутрішню посудину заливається рідкий гелій, а у зовнішню – 
рідкий азот. Поверхні обох посудин (з метою зменшити потік 
тепла випромінюванням) вкриті тонким шаром срібла, за 
винятком двох вертикальних смуг шириною 10 – 15 мм по всій 
довжині посудин, що дозволяє вести безпосередні 
спостереження. Гелієва посудина закрита гумовою кришкою, яка 
ущільнена гумовим манжетом. Кришка має відповідні штуцера 
для заливки рідкого гелію, відведення газу, який випаровується, 
кріплення об’єкту дослідження, виводу проводів. Недоліками 
скляних гелієвих кріостатів є їх мала механічна міцність, великий 
приплив тепла при відносно великих розмірах шийки кріостату, 
необхідність частої відкачки для забезпечення вакуумної 
ізоляції. Останнє пов’язане з дифузією газоподібного гелію крізь 
скло у вакуумний простір. 

Металеві гелієві кріостати можливо розділити на дві 
групи: кріостати з додатковим азотним охолодженням та 
кріостати без азотного охолодження (кріостати Фрадкова) [4]. 

На рис. 2 показана схема кріостата з додатковим азотним 
охолодженням. Усередині циліндричного корпусу вміщується 
гелієва ванна, яка оточена з усіх боків мідним екраном, який 
охолоджується рідким азотом, залитим у ванну. Гелієва 
посудина та азотна ванна підвішені до корпуса на тонкостінних 
трубах для заливання азоту та гелію. Ці труби виготовлені з 
матеріалу, що має погану теплопровідність (нержавіюча сталь, 
нізільберій). Для зменшення підводу тепла до гелієвої посудини 
за рахунок теплопровідності труби для заливання рідкого гелію, 
її верхня частина має тепловий контакт з азотною ванною крізь 
термоізоляційну пробку. Простір між гелієвою посудиною та 
циліндричним корпусом (обичайкою) відкачується крізь вентиль 
до високого вакууму, котрий підтримується у процесі 
експлуатації за допомогою кріовакуумного насосу (адсорбенту) 
на рівні 10–5 – 10–6 торр. Гелієва посудина, азотна ванна та 
корпус кріостата можуть виготовлятися з міді, алюмінію, 
нержавіючої сталі. Їх поверхні з боку вакуумного простору 
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повинні поліруватися. 

 

Рис. 2. Схема кріостата з допоміжним азотним 
охолодженням. 

Використання допоміжного азотного охолодження ускладнює 
конструкцію кріостату. Від необхідності використання рідкого 
азоту у гелієвих кріостатах можна позбутися, якщо для 
охолодження екранів, які зменшують потік тепла за рахунок 
випромінювання зовнішніх стінок, використовувати холод газу, 
який випаровується [4]. Оскільки теплоутримування 
газоподібного гелію приблизно у 70 разів вище теплоти 
випаровування (T–S- діаграма для гелію [1]) холод газу, який 
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випарюється, ефективно використовувати для охолодження 
екранів. 

 

Рис. 3. Схема кріостата з регулюванням температури 
по методу Свенсона. 

Друга система кріостата з використанням для охолодження 
зразків газового потоку показана на рис. 3 [5]. Холодоагент з 
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ванни 1 надходить у теплообмінник 2, де випаровується. 
Одержаний газ підігрівається до потрібної температури і 
надходить у робочу камеру 3, у якій знаходиться зразок, що 
досліджується. Регулювання температури здійснюється 
вентилем 6 та нагрівачем 5 на зовнішній поверхні 
теплообмінника. Температуру вище за 80 К підтримують 
заповнюючи ванну 1 замість гелію азотом. Основним недоліком 
металевих кріостатів є відсутність можливості візуального 
спостереження за ходом експерименту. 

Якщо необхідно проводити дослідження у широкому інтервалі 
температур, використовуються кріостати з температурою, яка 
регулюється. Це досягається такими основними способами: за 
допомогою підігрітого до відповідної температури газу, який 
одержується при випаровуванні холодоагенту; за допомогою 
холодоагенту, який має контакт з іншим холодоагентом, що має 
іншу температуру кипіння; за допомогою теплообмінного газу, 
який відводить тепло від зразка до ванни з холодоагентом. 
Одним із прикладів таких кріостатів може слугувати кріостат з 
регулюванням температури по методу Свенсона (див. рис. 3). 

У циліндричну гелієву ванну 1 вставляється в перекинутому 
стані посудина Дюара, яка забезпечена трубою для відводу до 
газгольдера холодоагенту, який випаровується з робочого 
об'єму 3. Зразки, що досліджуються, розміщуються всередині 
блоку 3, який омивається холодним газом холодоагента, що 
випаровується. Теплообмінник, система нагрівачів та 
регулювання потоку вихідного газу дозволяють регулювати 
температуру у діапазоні 1 – 300 К. 

Структура та схеми спеціалізованих кріостатів для оптичних, 
мікрохвильових і механічних досліджень мають ряд специфічних 
елементів. Докладно з ними можна ознайомитися у літературі, 
що цитується [6, 7, 8]. 

Контрольні питання: 

1. Охарактеризуйте прилади, за допомогою яких можна 
проводити фізичні дослідження на низьких температурах. 

2. Які основні механізми теплообміну у кріостатах з вакуумною 
ізоляцією? 

3. За допомогою яких фізичних ефектів у кріостатах 
відбувається регулювання температури? 
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4. Для чого необхідно зменшувати тиск залишкових газів 
всередині кріостату? 

2. Елементи низькотемпературної термометрії [5]. 

Згідно з резолюцією ХІІІ Генеральної конференції по мірам та 
вагам (1967 р.) основною температурною шкалою є 
термодинамічна (символ T), одиниця якої кельвін (символ К) є 
1/273,16 термодинамічної температури потрійної точки води. 
Прийнята у зв’язку з цим Міжнародна практична температурна 
шкала 1968 р. МПТШ – 68 є зручною і точно відтворюючою 
практичною шкалою, близькою до термодинамічної шкали так, як 
це можливо на сучасному рівні техніки вимірювання. Практична 
температурна шкала заснована на ряді рівноважних станів, які 
відтворюються, і котрим приписані певні значення температур 
(первинні реперні точки), та на інтерполяційних формулах, котрі 
встановлюють співвідношення між температурою і показниками 
приладів, градуйованих за цими точками. Залежно від 
інтерполяційних приладів та формул, область температур, яка 
регламентована МПТШ – 68, ділиться на частини, для кожної з 
яких пропонуються свої методи порівняння з показниками 
первинного термометра. В інтервалі від 13,81 К до приблизно 
900 К стандартним приладом є платиновий термометр 
опору. 

Область температур від 13,81 К до 5 К, є проміжною між 
водневою та гелієвою температурами, складна для практичної 
термометрії через відсутність достатньо стабільних термометрів. 
Як вторинні термометри в цій області температур 
використовуються термометри опору. Температурна шкала 
тут ще не повністю регламентована. При градуюванні вторинних 
термометрів використовуються газові термометри. 
Температура в гелієвій області від 5 до 1 К добре вимірюється 
за пружністю парів гелію – 4. В діапазоні 3 – 0,3 К температуру 
визначають за пружністю парів легкого ізотопу гелію – 3. 

Газовий термометр є основним первинним інструментом, 
який визначає термодинамічну шкалу майже у всіх областях 
температур. Використовуючи газоподібний гелій в якості 
термодинамічної речовини і враховуючи зміну тиску при 
постійній густині як термодинамічну властивість, отримують 



 20 

значення температури за газовою шкалою. Припустимо 

корисний об’єм термометра V , балансний об’єм капіляра v , 

тиск газу заповнення при температурі T  дорівнює p , а при 

опорній температурі 0T  дорівнює 0p . Якщо вважати, в певному 

наближенні, що 0VV =  та 0vv = , а балансний об’єм капіляра v , 

знаходиться при опорній температурі, 

 

тоді при незмінних 

об’ємах V  та v , при деякій температурі T  можна записати 

рівняння: 

00

0

0

0

T

pv

T

pV

T

vp

T

Vp
+=+ .       (8) 

Звідси: 
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Об’єми V  та v  легко виміряти, тоді температуру визначають 

за зміною тиску. До недоліків газового термометра відносяться: 
залежність від зовнішніх впливів, а до його переваг – висока 
точність вимірювання і широкий діапазон температур, які 
вимірюються. 

Термопарний термометр знайшов дуже широке 
використання на різних температурних рівнях. Термопарний 
термометр (термопара) уявляє собою комбінацію спаїв 
неоднорідних матеріалів, у яких виникає термоелектрорушійна 
сила (ТЕРС) пропорційна до різниці температур спаїв. 
Припустимо, що приводиться у контакт два метали, у яких (див. 

рис. 4) AV  – робота виходу металу A , BV  – робота виходу 

металу B , An  – концентрація носіїв металу A , Bn  –

 концентрація носіїв металу B . Тоді у місці контакту виникає 
різниця потенціалів: 
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Найчастіше використовується так звана диференційна 

термопара (рис. 4б), яка має два спаї, та 2T . Якщо температура 

1T  дорівнює температурі 2T , то (при 1 2T T T= = ) 

 

Рис. 4. Згори: енергетична діаграма для термопари. Знизу: 
термопарний термометр: а) простий; б) диференційний.  

0 ln ln 0B A B B
B А A B

B A

k Т n k Т n
V V V V

C n C n

   
 = − + + − + =   

   
 (11) 
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та при умові нерівності температур 21 TT   маємо ТЕРС: 

( )1 2
ln

B A

B

k Т T n

C n

−  
 =  

 
.      (12) 

Таким чином ТЕРС, що виникає, пропорційна температурі. 
Недоліком термопар є суттєва залежність ТЕРС від абсолютної 
температури. Разом із зниженням температури ТЕРС 
зменшується і перетворюється в нуль при температурі 
абсолютного нуля. Термопарами, що найбільш широко 
використовуються для вимірювання низьких температур є такі, 
як СиСо – мідь-константан, АuCo – хромель. Гарні лінійні 
характеристики мають термопари АuFe – хромель, АuFе – Сu. 

40 80 120 160 200 240 280 320 360

0,1

1

10

R
, 
в
ід

н
. 
о
д

и
н
.

T, 0K

   чистий провідник

   провідник

   константан

   напівпровідник

 
Рис. 5. Порівняльний характер температурної залежності 

чутливості різноманітних термометрів опору. 

Найбільш простими у використанні є термометри опору. У 
термометрах опору використовують ефект зміни електричного 
опору з температурою. При цьому термометричне тіло повинне 
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забезпечувати високу чутливість, стабільність градуювання та 
відтворення показників. Порівняльний характер температурної 
залежності чутливості різноманітних термометрів опору 
наведено на рис. 5. 

Найбільш часто використовуються металеві термометри. У 
першому наближенні можливо вважати, що електричний опір 
металів у досить широкому діапазоні температур зменшується 
лінійно при зниженні температури. Температурний коефіцієнт 
опору мало змінюється до декотрої температури, що складає 
орієнтовно третину температури Дебая. При подальшому 
зниженні температури температурний коефіцієнт стає мізерним. 
Основними металевими термометрами є вторинні платинові 
термометри опору. Діапазон вимірювальних температур у цих 
приладах 300 – 10 К. 

Для вимірювання гелієвих температур використовують 
напівпровідникові термометри опору, у яких чутливість 
збільшується зі зменшенням температури в бік абсолютного 
нуля. 

Контрольні питання: 

1. Що вимірює термометр опору? На яких фізичних принципах 
працюють такі термометри? 

2. Що собою являє термодинамічна шкала температур? 
3. Які ви знаєте еталонні та вторинні термометри? В чому між 

ними різниця? 
4. В чому полягає відмінність простої термопари від 

диференційної? 

3. Конденсаційний термометр [1]. 

Системи, що охолоджуються, можуть піддаватися 
різноманітним видам впливів: термомеханічним, термохімічним, 
електричним, магнітним. В загальному випадку стан цієї системи 
буде визначатися наступним рівнянням: 

0=),,,,,,,,( HMEPGTpf  ,    (13) 

де p  – тиск,   – питомий об’єм, T  – температура,   – хімічний 
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потенціал, G  – маса робочого тіла, P  – поляризація, E  –

 напруженість електричного поля, M  – намагніченість, H  –
 напруженість магнітного поля. 

Для систем, що найбільш широко використовуються в 
низькотемпературній техніці, це рівняння спрощується: 

0=),,( Tpf  .        (14) 

У графічному представленні стан такої системи визначається 
поверхнею. На практиці зручніше використовувати двовимірні 
графіки з сімейством кривих, де одна з незалежних змінних 
вважається сталою. Так отримують діаграми в координатах p , 

T  (при const= ) тощо. 

З курсу молекулярної фізики відомо, що реальні гази за 
своїми властивостями з пониженням тиску наближаються до 
ідеального газу. Останні точно описуються законами Гей–
Люссака, Бойля–Маріотта та рівнянням Клайперона. Це рівняння 
є аналітичним виразом, що описує у явній формі стан ідеального 
газу: 

RTp = ,         (15) 

де R  – універсальна газова стала. 
З вищеозначеного зрозуміло, що при зміні температури газу 

буде змінюватися його тиск на стінки замкненого об’єму. 
Використовуючи принципи побудови манометрів можна створити 
термометр, що працює за законами термодинаміки [9]. Такі 
термометри називають газовими. Газовий термометр 
постійного об’єму є одним із найважливіших інструментів 
сучасної термометрії. Принцип його роботи полягає у 
використанні залежності тиску ідеального газу, об’єм якого 
підтримується постійним, від температури. При цьому 
залежність, як правило, приймається лінійною. Їх прийнято 
виділяти в окремий клас термометрів, тому що за їх допомогою 
можна проводити дуже чутливі вимірювання температури (10–5 –
 10–7 К). Цей термометр є зараз еталонним інструментом, який 
визначає термодинамічну шкалу майже у всіх областях 
температур. Наприклад, використовуючи газоподібний гелій в 
якості термодинамічної речовини, отримують значення 
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температури за газовою шкалою. Слід зауважити, що точність 
вимірів температури залежить від чистоти термометричного 
робочого газу, його перегрівів в окремих областях об’єму та 
зміни гідродинамічного тиску. Для гелію, водню, неону питання 
чистоти не має значення. 

Серед газових термометрів прийнято у особливий підклас 
виділяти конденсаційні термометри. 

 

Рис. 6. Конденсаційний термометр. 

У конденсаційному термометрі температуру визначають за 
пружністю насичених парів. Конденсаційний термометр 
складається (див. рис. 6) з робочого об’єму, який частково 
заповнено рідкою чи твердою фазою термометричного газу та 
його газоподібною фазою, що знаходиться у термодинамічній 
рівновазі. Робочий об’єм поєднано капіляром з манометром 
(спіраль Бурдона). Манометр повинен забезпечувати достатньо 
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точне вимірювання тиску в робочому об’ємі. Зв’язок між 
температурою та тиском дається відомим співвідношенням 
Клайперона-Клаузіуса для фазового переходу рідина – пар: 

VV

r

dT

dp
T

−
= ,        (16) 

де r  – теплота пароутворення [Дж], V   – об’єм газової фази [м3], 

V   – об’єм рідкої фази [м3], T  – абсолютна температура. 

При застосуванні пружинних манометрів можна вимірювати 
температуру в інтервалі температур від температури кипіння 
рідини до критичної температури речовини. При цьому точність 
вимірів погіршується і вже в цілому визначається точністю 
манометра. 

Перевагами конденсаційного термометра вважаються: висока 
точність вимірювань і технічна простота. Його чутливість 
збільшується із застосуванням робочих тіл, що киплять при 
більш низьких температурах. Недоліки конденсаційного 
термометра – вузький діапазон вимірювальних температур та 
великі габарити. 

Контрольні питання: 

1. На основі яких фізичних явищ побудована робота 
конденсаційного термометра? В чому полягає його відмінність 
від решти газових термометрів? 

2. Який критерій застосування газів для термометрії? 
3. На що і яким чином впливає чистота робочого газу 

термометра? 
4. За допомогою яких фізичних впливів можна змінювати 

температуру об’єкта? 
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