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The use of existing industrial pyrometer of TX series as a base for development of a standard

pyrometer. Temperature ranges of different TRIRAT models. Uncertainty of the temperature

measurement

Використання  існуючого  промислового  пірометра  TX в  якості  основи  для  побудування

еталонного пірометра

Еталонний пірометр TRIRAT було розроблено в рамках проекту Європейської Співдружності

TRIRAT по забезпеченню передачі одиниці температури, а також для міждержавного порівняння

температурних шкал в діапазоні від –50 до 800 °С

Одним із  перспективних шляхів  побудування  еталонного  пірометра  є  шлях використання

існуючої  промислової  моделі.  В  цьому  випадку  існуюча  модель  пірометра  переробляється  для

доведення  метрологічних  характеристик  пірометра  до  потрібного  рівня.  Такий  підхід  має  такі

переваги. Немає потреби повної розробки пірометра. Виробник має змогу переробити пірометр

оптимальним шляхом. Можна обрати таку серійну модель, яка вже має необхідні для подальшої

роботи функції.

Прилади серії TX – це прилади, що були розроблені для використання в промислових умовах.

Прилади серії TX мають такі загальні технічні характеристики.

Загальний діапазон вимірюваних температур, що охоплюють стандартні прилади серії  TX –

від –18 до 2000 °С. Базова похибка: ±1% від виміряної температури в градусах Цельсія, але не

менше  ніж  ±1,4  °С.  Роздільна  здатність:  моделі  LT –  0,1  °С,  всі  інші  моделі  –  1  °С.

Відтворюваність: ±0,5 %, але не менше ніж 0,7 °С. Час реакції системи: 165 мс (модель HT: 100 мс;

модель G5: 65 мс). Приймач випромінювання: термоелемент.

Існує два типи приладів серії TX – стандартні датчики й “інтелектуальні” датчики, які мають

змогу обмінюватися даними з комп’ютером по протоколу HART. 

Основні  переваги  “інтелектуальних”  датчиків:  можливість  калібрування  датчика  для

необхідного  діапазону  вимірюваних  температур,  можливість  використовувати  внутрішній

алгоритм компенсації випромінення оточуючого середовища.

Для побудування еталонного пірометра  було вжито таких заходів.  Було  замінено оптичну

систему на оптичну систему зроблену із германію, було збільшено діаметр лінзи для отримання

більшого сигналу. Було змінено час реакції приладу. Так час реакції для  TRIRAT становить 2 с.

Діаметр вимірюваної області:  TRIRAT LT – 5 мм,  TRIRAT MT – 5,2 мм (95 % енергії). Робочий

спектральний діапазон  TRIRAT LT 8…14  мкм. Робочий спектральний діапазон  TRIRAT MT 3,9

мкм  ±0,25  мкм.  Показання  знімалися  за  допомогою  цифрового  інтерфейсу,  який  вбудовано  в

пірометр.



Діапазони температур різноманітних моделей  TRIRAT

Пірометри  TRIRAT  було  розроблено  двох  моделей.  Модель  TRIRAT LT,  з  діапазоном

вимірюваних температур  від  –50 до  300 °С,  і  модель  TRIRAT MT,  з  діапазоном вимірюваних

температур від 150 до 800 °С. Ці дві моделі повинні забезпечити передачу одиниці температури за

випроміненням,  а  також  можливість  проводити  порівняння  між  різними  метрологічними

лабораторіями в діапазоні температур від –50 до 800 °С.

Зовнішній вигляд пірометра TRIRAT

Невизначеність вимірювання температури

За результатами досліджень пірометрів TRIRAT в PTB (Physicalisch-Technische Bundesanstal),

Німеччина, було отримано такі результати:

Таблиця № 1

Невизначеність вимірювання температури пірометром TRIRAT LT

t90, °C U, K
-50 0,17
-20 0,11
0 0,09

25,0 0,07
50,1 0,06
99,9 0,07

150,0 0,16
200,0 0,17
250,0 0,19
270,0 0,20

Таблиця № 2

Невизначеність вимірювання температури пірометром TRIRAT MT

t90, °C U, K
200,0 0,30
300,0 0,33
350,2 0,33
400,0 0,39
450,0 0,53
500,0 0,58
549,9 0,63
600,0 0,73
700,0 0,88
800,0 1,04


