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В статті проведено аналіз впливу 

випромінювальних властивостей 

промислового об’єкту та умов 

вимірювання на точність вимірювання 

температури термометром 

інфрачервоного випромінення в умовах 

виробництва. З метою зменшення дії 

впливних факторів на результати 

вимірювання температури за 

інфрачервоним випроміненням в 

промислових умовах запропоновано 

методику визначення температурної 

залежності поправок. Представлено 

результати експериментальних 

досліджень 

This paper analyzes the impact of 

radiation properties of an industrial facility 

and measurement conditions on the 

accuracy of temperature measurement 

infrared radiation thermometer in a 

production environment. To reduce the 

impact the action of factors on the results 

of temperature measurement by infrared 

radiation in an industrial environment the 

method of determining the temperature 

dependence of the amendments. The results 

of experimental studies 
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Вимірювання температури за інфрачервоним випроміненням в промисловості 

реалізуються термометрами випромінення, які за результатами калібрування визнані 

придатними до застосування. З метою забезпечення єдності вимірювань процес 

калібрування термометрів випромінення (ТМВ) та визначення їх градуювальної 

характеристики відбувається згідно Державної повірочної схеми ДСТУ 3194-95 [1] в 

калібрувальних лабораторіях. Калібрування має відбуватися при нормальних умовах, а 

саме при сукупній дії факторів, значення яких встановлені нормативно-технічною 

документацією як номінальні. при яких похибки обладнання близькі до нормативних, що 

можуть бути визначені й гарантуватися [2]. При калібруванні в нормальних умовах 

визначається основні похибка термометра випромінення [3,4,5]. 

В реальних умовах експлуатації значення параметрів робочих умов відрізняють від 

нормальних умов. До впливних факторів, що діють в робочих умовах виробництва, можна 

віднести таке: випромінювальні властивості реального технічного об’єкта відрізняються 

від випромінювальних властивостей абсолютно чорного тіла, наявність потужного 

фонового випромінення сторонніх об’єктів та зниження пропускання проміжного 

середовища внаслідок наявності в повітрі пилу, пари, аерозолів.  

Це призводить до того, що визначення реального значення температури обєкта за 

функцією перетворення, встановленою в калібрувальній лабораторії в нормальних умовах, 



обтяжене додатковою похибкою, внаслідок впливу на інформативний сигнал цих 

неінформативних параметрів, які характерні для конкретного технологічного процесу [6]. 

Так відхилення температури оточуючого середовища на кожні 10ºС спричинює додаткову 

похибку, значення якої дорівнює половині основної похибки засобу вимірювання [7]. А 

отже, покази відкаліброваного за абсолютно чорним тілом в нормальних умовах 

термометра інфрачервоного випромінення та при застосуванні його при вимірюванні 

температури промислового об’єкта в робочих умовах експлуатації будуть різнитися. Це 

визначає похибку вимірювання температури за випроміненням в робочих умовах 

експлуатації. Значення цієї додаткової похибки може становити десятки відсотків [8]. 

Визначення температури за функцією перетворення S=f(T) [6] відповідає 

послідовності побудови точок 1,2,3 на рисунку 1. Далі в процесі практичних вимірювань 

за значеннями вихідного сигналу пірометричного перетворювача визначають вимірювану 

температуру. У ідеальному випадку це зворотна послідовність точок – 3,2,1. Але за 

наявності дії вищеназваних впливних факторів на значення вхідного сигналу та як 

наслідок і вихідного сигналу пірометричного перетворювача Sвих змінюється на значення 

ΔS=SPУ-SHУ. Це приводить до того, що визначення температури по Sвих відбувається по 

точках 4,5,6, що приводить до додаткової методичної похибки вимірювання температури 

за інфрачервоним випроміненням. 

 
Рисунок 1 - Дія впливних факторів в робочих умовах виробництва на значення 

вимірюваної температури, яке визначається за  функцією перетворення ТМВ 

 

У нормальних умовах вихідний сигнал термометра інфрачервоного випромінення з 

робочою спектральною смугою λ1 ÷λ2 можна описати виразом: 
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де )T,(R   - спектральна чутливість оптично-приймальної системи ТМВ в 

спектральній смузі λ1 ÷λ2; )T,(ПСНУ   - коефіцієнт пропускання проміжного середовища в 

нормальних умовах; )T,(ЕВ   - коефіцієнт випромінення еталонного випромінювача; 

)T,(L ФВНУ  - відбите від еталонного випромінювача фонове випромінення оточуючих 

об’єктів в нормальних умовах, яке потрапляє на оптичну систему ТМВ, що калібрується, 

значення якого відповідає температурі оточуючого середовища 20±5°С; λ1 ÷λ2 - робоча 

спектральна смуга оптично-приймальної системи ТМВ,. С1 та С2  - сталі. 

Умови, які мають забезпечуватися при калібруванні ТМВ в нормальних умовах:  
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Вихідний сигнал )T,(SPУ   ТМВ в реальних умовах виробництва можна описати як: 
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де )T(S ФВРУ  - складова вихідного сигналу ТМВ між впливу випромінення фону , що 

відповідає робочим умовам виробництва; )T,(Р   - коефіцієнт передавання випромінення 

від еталонного випромінювача до приймача випромінення в робочих умовах виробництва, 

який визначається  як )T,(R)T,()T,()T,( ПСРУОВР   . 

У порівнянні із виразом (1) рівняння (3) враховує дію впливних факторів, які 

присутні в реальних умовах виробництва. Їх значення суттєво відрізняються від значень в 

нормальних умовах. При цьому умови (2) не виконуються. Тому похибка вимірювання 

температури за випроміненням й може становити десятки відсотків [8]. Але необхідно 

зазначити, що при вимірюванні температури за випроміненням промислового об’єкту в 

конкретному технологічному процесі, умови вимірювання та випромінювальні властивості 

об’єкту мають незмінний характер. А отже, це спричинює доцільність калібрування ТМВ 

не лише к калібрувальній лабораторій, але й в робочих умовах його експлуатації з 

врахування випромінювального характеру поверхні об’єкту з наступним формування 

поправок та введенням їх в результати вимірювання. 

Калібрування засобів вимірювання на місці експлуатації регламентується 

гармонізованим міжнародним стандартом ISO 10012:2003 Системи керування 

вимірюванням Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання [9]. В 

міжнародних нормативних документах, що стосуються термометрії, а саме в стандарті 

міжнародного товариства SAE AMS  2750D «Пірометрія» та керівництві по застосуванню 

термопар MNL-12 Американського товариства з випробувань матеріалів, є рекомендації 

щодо доцільності проведення калібрування термометрів безпосередньо на об’єкті за 

робочих умов. На сьогодні це найнадійніший спосіб підвищення достовірності 

вимірювань температури в умовах виробництва. 

Це дозволяє зробити висновок про доцільність калібрування ТМВ в умовах 

виробництва з метою визначення температурної залежності поправочних коефіцієнтів на 

робочі умови експлуатації до функції перетворення ТМВ. Це дозволить врахувати не лише 

значення коефіцієнта випромінення, але й пропускання проміжного середовища та впливу 

випромінення фону, що присутні  в реальних умовах конкретного виробничого процесу та 

зменшити додаткову методичну похибку вимірювання. Тому ми пропонуємо калібрування 

термометра випромінення в умовах конкретного технологічного процесу. В результаті 

такого калібрування визначається температурна залежність функції поправочних 

коефіцієнтів, які вносяться до значень температури або до вихідного сигналу ТМВ. 

Для зменшення значення додаткової методичної похибки вимірювання температури 

за інфрачервоним випроміненням та зменшення дії впливних факторів на результати 

вимірювання температури в промислових умовах нами запропоновано методику 

визначення температурної залежності поправок, яка реалізується за такими етапами. 

1. Калібрування термометра випромінення (ТМВ) в калібрувальній лабораторії в 

нормальних умовах та визначення його  функції перетворення згідно формули [10,11]: 
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де коефіцієнти А, В та С визначаються за результатами калібрування  . 

2. Визначення функції перетворення термометра випромінення у робочих умовах 

експлуатації. Це можна реалізувати шляхом візування ТМВ декількох значень температури 

відтворюваних еталонним випромінювачем в робочих умовах або декількох значень 



температури (від мінімального до максимального) поверхні досліджуваного промислового 

об’єкта за умови одночасного визначення його температури високоточним контактним 

термометром опору. При цьому значенням температури, визначеним за допомогою 

контактного термометра опору, відповідатимуть значення вихідного сигналу ТМВ. За 

цими значеннями можна визначити реальну залежність між значеннями вихідного сигналу 

ТМВ та дійсними значеннями температури об’єкту в умовах виробництва.  

В робочих умова виробництва внаслідок дії впливних факторів значення коефіцієнтів 

рівняння (3) різнитимуться від значень, визначених при нормальних умовах: 
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де AAA УHPУ  ;  BBB HУPУ  ; CCC HУPУ  . 

3. Обчислення відхилень значень температури, визначених за функцію перетворення, 

встановленої в нормальних умовах, та визначеної за реальною температурною залежність 

в робочих умовах виробництва: 

PУiii TTT   ,                                                      (5) 

4. Значення поправок, визначені в декількох фіксованих точках температури 

визначаються згідно з виразом: 

ii TP  .                                                          (6) 

5. Визначення температурної залежності поправок для вихідного сигналу термометра 

випромінення відповідно до умов виробництва. 

Температурна залежність поправок визначається шляхом інтерполяції значень 

поправок в контрольованих температурних точках: 

dcTbTaT)T(fP 23

i  ,                                     (7) 

де a, b, c, d – коефіцієнти температурної залежності функції поправок. 

6. Введення поправок до значень температури, визначеної відкаліброваним 

термометром випромінення, отриманих в реальних умовах виробництва: 

jjРУj PTP  .                                                             (8) 

Результати експериментального визначення температурної залежності поправок до 

значень температури, визначеної термометром випромінення в нормальних умовах та 

реальних умовах виробництва представлені в таблиці 1.  

 

Таблиця 1 – Значення температури, виміряні відкаліброваним ТМВ в 

нормальних та в робочих умовах вимірювання 
Значення 

температури 

еталонного 

випромінювача, К 

Значення 

температури в 

нормальних умовах, 

К 

Значення 

температури в 

робочих умовах, К 

Абсолютна похибка 

визначення 

температури в 

робочих умовах, К 

Відносна похибка 

визначення 

температури в робочих 

умовах, % 

700 700,001 709,970 9,969 1,424 

750 750,006 769,791 19,785 2,638 

800 800,006 829,064 29,058 3,632 

850 850,003 887,813 37,810 4,448 

900 900,001 946,061 46,060 5,118 

950 950,000 1004,000 53,830 5,660 

1000 999,999 1061,000 61,139 6,114 

1050 1050,00 1118,000 68,007 6,477 

1100 1100,00 1174,00 74,453 6,768 

1150 1150,00 1230,000 80,496 7,000 

1200 1200,00 1286,000 86,154 7,180 

Температурна залежність поправок до значень температури виміряних в робочих 

умовах виробництва Р(ТРУ) =6·10
-5

·ТРУ
2 

- 0,2525·ТРУ + 138,9300.  

Графік температурної залежності поправок до значень температури виміряної в 

робочих умовах виробництва представлена на рисунку 3. 
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Рисунок 3 – Температурна залежність поправок до значень температури виміряної в 

робочих умовах виробництва одноканальним термометром випромінення 

 

Результати експериментального визначення температурної залежності поправок до 

значень температури, визначеної двоканальним ТМВ, який реалізує метод спектрального 

відношення, в нормальних умовах та реальних умовах виробництва подано в таблиці 2.  

Таблиця 2 – Значення температури, виміряні відкаліброваним двоканальним 

ТМВ в нормальних та в робочих умовах вимірювання 
Значення 

температури 

еталонного 

випромінювача, К 

Значення 

температури в 

нормальних умовах, 

К 

Значення 

температури в 

робочих умовах, К 

Абсолютна похибка 

визначення 

температури в 

робочих умовах, К 

Відносна похибка 

визначення 

температури в 

робочих умовах, % 

700 699,799 787,762 87,762 12,537 

750 748,989 807,625 57,625 6,683 

800 798,888 831,333 31,333 3,917 

850 849,141 858,511 8,511 1,001 

900 899,688 887,417 -12,583 -1,398 

950 950,154 917,608 -32,392 -3,410 

1000 1001,00 948,365 -51,635 -5,164 

1050 1051,00 979,296 -70,704 -6,734 

1100 1101,00 1010,00 -89,909 -8,174 

1150 1151,00 1041,00 -109,467 -9,519 

1200 1200,00 1070,00 -129,52 -10,793 

Температурна залежність поправок до значень температури виміряних в робочих 

умовах виробництва Р = -0,0014·ТРУ
2 

- 3,2156·ТРУ – 1771. 

Графік температурної залежності поправок до значень температури виміряної в 

робочих умовах виробництва представлений на рисунку 4. 

y = -0,0014x2 + 3,2166x - 1771

R2 = 0,9964
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Рисунок 4 – Температурна залежність поправок до значень температури виміряної в 

робочих умовах виробництва двоканальним термометром випромінення 

 

Отже, різноманітність випромінювальних властивостей промислових об’єктів та 

випадковий характер впливу пропускання проміжного середовища та випромінення фону 

на результати вимірювання температури в умовах виробництва спричинює доцільність 

введення поправок в результати вимірювання температури в умовах виробництва. 



Розроблена методика дозволяє визначити температурну залежність поправочних 

коефіцієнтів, які вводяться як поправка в результати вимірювання температури за 

випроміненням в робочих умовах конкретного виробництва. Розроблену методику можна 

використовувати для калібрування термометрів випромінення в умовах експлуатації. 
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