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У статті проаналізовані основні похибки  вимірювальних  перетворювачів температури, причини їх появ. 
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Вступ 
Постановка задачи. Більшість аналогових за-

собів вимірювання температури, які використову-
ються в Збройних Силах України, не відповідають 
вимогам надійності, не достатньо універсальні, що в 
значній міри обмежує можливості та ефективність 
вимірювального контролю параметрів зразків озбро-
єння та воєнної техніки.  

Разом з тим, за важливістю вимірювальної ін-
формації, яка отримується за допомогою аналогових 
засобів вимірювання температури, ці прилади відно-
сять до найбільш відповідальних, оскільки за їх до-
помогою контролюють відповідність температури 
згідно встановлених значень. Невідповідність тем-
ператури зазначеним вимогам приводить до значних 
похибок, для усунення яких виникає потреба про-
аналізувати похибки вимірювальних перетворюва-
чів температури. Питання аналізу похибок вимірю-
вальних перетворювачів температури є актуальними 
при  створенні нових типів мікропроцесорних вимі-
рювачів температури.  

Аналіз літератури. В літературі [1] розглянуті 
основні похибки, що виникають в процесі викорис-
тання вимірювальної техніки. Чинники, що вплива-
ють на похибки засобів вимірювань  визначені в [2]. 
Питання метрологичного забезпечення та експлуа-
тація вимірювальної техніки викладено в [3]. В [4] 
розглянуті тестові методи півищення точності вимі-
рювань.  В [5] описані датчики  пристрої  та їх вико-
ристання. Але в виданій літературі [1 – 5]  не наве-
дені результати аналізу похибок вимірювальних 
перетворювачів температури.  

Метою статті є проведення аналізу основних 
похибки  вимірювальних  перетворювачів темпера-
тури, причини їх появ, способи їх усунення та зме-
ншення..  

Основний матеріал 
Аналіз причин появ похибок вимірювань, їх 

виявлення та зменшення дозволяє підвищити точ-
ність  вимірювань. Результати вимірювань в значній 
мірі залежить від кваліфікації експериментатора, 

оскільки систематичну похибку можна виявити та 
усунути під час проведення експерименту. 

В метрологічних частинах і підрозділах Зброй-
них Сил України частіше за все використовується 
контактні методи вимірювання температури. Конта-
ктні методи засновані на перетворенні в сигнал ви-
мірювальної інформації вихідного  параметру тер-
моперетворювача, а не об’єкта дослідження. Тому, 
всі відповідні засоби вимірювальної техніки вимі-
рюють температуру чутливого елементу термопере-
творювача, яка в загальному випадку не дорівнює 
температурі об’єкту. Крім того, при даних методах 
вимірювання суттєве значення має похибка, яка 
обумовлена взаємодією об’єкту вимірювання та за-
собу вимірювальної техніки, особливо якщо остан-
ній використовується тільки для періодичних вимі-
рювань та є штатним приладом даного об’єкту.  

Методичні похибки терморезистивного методу 
обумовлені нагрівом термоперетворювача струмом, 
який проходить через нього, впливом опору ліній, а 
термоелектричного – похибки від нестабільності 
температури вільних кінців термопари, впливу пос-
тійних магнітних полів та інших чинників навколи-
шнього середовища. Загальними для всіх контакт-
них методів є похибки, обумовлені недостатнім теп-
ловим контактом між перетворювачем та об’єктом  
дослідження. Окрім перелічених похибок існують 
ще й такі як: похибка за рахунок особистого спожи-
вання теплової енергії термоперетворювачем; похи-
бка від теплообміну між об’єктом дослідження та 
навколишнім середовищем через термоперетворю-
вач; динамічна похибка. 

Розглянемо їх більш детальніше вищеозначені 
похибки. 

Похибка, пов’язана з теплопередачею від 
об’єкту до термоперетворювача. 

Для усунення цієї похибки необхідно удоско-
налити конструкцію термоперетворювача. Так, на-
приклад, при вимірюванні температури твердих тіл, 
робочий слій термопари необхідно притискати до 
поверхні об’єкту.  

Похибка за рахунок особистого споживання 
теплової енергії термоперетворювачем  
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Для усунення похибки особистого споживання 
теплової енергії термоперетворювачем, необхідно 
його вносити в досліджену середу завчасно, а по 
можливості забезпечити постійне знаходження його 
там. Ця похибка особливо проявляється при вимі-
рюванні температур різних об’єктів. ЇЇ значення 
пропорційне відношенню теплоємностей термопе-
ретворювача та об’єкту дослідження та різності їх 
начальних температур. 

Похибка від теплообміну між об’єктом дослі-
дження та навколишнім середовищем через термо-
перетворювач   

Похибка від теплообміну між об’єктом дослі-
дження та навколишнім середовищем залежить від 
конструкції та властивостей термоперетворювача, 
способу його монтажу та від характеристик об’єкту 
дослідження. Ця похибка досягає великих значень. 
Усунення цієї похибки здійснюються за допомогою 
додаткової теплоізоляції в таких місцях, де термо-
метр виходить на поверхню, розташованой теплочут-
ливої частини як можна близько до місця зменшення 
коефіцієнту відображення вимірення шляхом сріб-
лення або золочення поверхні чутливого елементу. 

Суттєвою похибкою контактних методів є ди-
намічна похибка. Якщо температура робочого сере-
довища, яке охоплює чутливий елемент, змінюється 
в часі t , то чутливий елемент треба довести до від-
повідної температури. Це означає, що до чутливого 
елементу необхідно підвести деяку кількість тепла. 
Такий нестаціонарний теплообмін повинен здійсню-
ватися за визначений обмежений час.   

Якщо розглядати чутливий елемент термометра 
як однорідну масу m  з високим коефіцієнтом теп-
лопровідності   та площиною поверхні H , яка кон-
тактує лише з навколишнім середовищем, то диффі-
рінційне рівняння для температури цього елементу 

F
  як функції виміряної температури та часу t за-

пишемо у вигляді: 

            
 F

F

d t
t t T

dt


    ,                (1) 

де  1T C    
– постійна часу чутливого елементу; 

 – коефіцієнт тепловіддачі; 
C – питома теплоємність. 

При нерівномірній зміни температури   тем-
пература чутливого елементу 

F
  змінюється за 

експонентним законом. Єдиним параметром, що 
визначає характер залежності, є постійна часу T .  

Для багатьох термометрів ця похибка норму-
ється і для отримання точних результатів вимірю-
вань необхідно виконувати умови вимірювання те-
мператури відповідним засобом. 

Розглянуті похибки є загальними для всіх кон-
тактних методів. Однак, необхідно також вказати на 
те, що існують похибки, властиві лише певному ко-

нтактному методу. Нас більше цікавить термоелект-
ричний метод і тому сконцентруємо увагу на ньому. 

Похибка термоелектричних перетворювачів 
складається з похибок: 

- похибки градуювання термоелектричного 
перетворювача; 

- похибки термоелектричної неоднорід-ності 
перетворювача; 

- похибки відхилення статичної характерис-
тики стандартних робочих термо-перетворювачів 
від стандартної статистичної номінальної характе-
ристики; 

- похибки, обумовленою зміною температури 
навколишнього середовища; 

- похибки виникнення термоелектродів у 
зв'язку з часовою нестабільністю. 

Похибка градуювання термоелектричного пе-
ретворення визначається похибкою робочого етало-
ну, наприклад, термостату, зразкового термометру, 
який контролює температуру в термостаті, потенці-
ометру, який застосовується при калібруванні. 

Крім того, сюди слід віднести похибку інтер-
поляції результатів визначення статистичної номі-
нальної характеристики, значення нестабільності 
номінальної характеристики, значення нестабільно-
сті номінальної статичної характеристики в період 
між калібруваннями термоелектричного перетво-
рення. В даному випадку абсолютну похибку гра-
дуювання можна визначити за формулою: 

            
ãð

2 2 2 2 2
T TP Ï i H           ,        (2) 

де 
T

  – похибка термостата, в якому здійснюється 
калібрування термоперетворювача; 

TÐ
  – похибка робочого еталону термоперетво-

рювача, який застосовується для визначення темпе-
ратури в термостаті; 

Ï
 – похибка потенціометру, який регіструє по-

кази термоперетворювача; 

i
  – похибка інтерполяції градуювальної кривої; 

H
  – нестабільність градуювальної кривої в пе-

ріод між калібруваннями. 
Термоелектрична неоднорідність перетворюва-

ча обумовлена непостійністю хімічного складу тер-
моелектродів за довжиною. Дана похибка може 
складати від десятих часток до декількох одиниць 
Кельвіна та більше. Все це обумовлює найбільший 
вплив на показання низькотемпературних електрич-
них перетворювачів, так як при цих температурах 
чутливість зменшається, а частка впливу  термо-
електрорушійної сили зростає. Для зменшення цієї 
похибки електроди термоперетворювачів перевіря-
ють методом різноманітного поглиблення за мето-
дикою, яка описана в ГОСТ 14894-89. 

Похибка, обумовлена зміною температури нав-
колишнього середовища є суттєвою. Ця зміна тем-
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ператури в окремих випадках  дорівнює 0 C , а в 
ідеалі вона постійна. Існують спеціальні пристрої, 
які забезпечують автоматичне введення відповідної 
поправки. Розглянемо одне з таких схемних рішень.  

Пристрій, що вводить поправку являє собою 
рівноплечий міст, тригер, еталонні опори 

1 2 3 4
R ,R ,R ,R . 

При температурі 0 C  мост зрівноважений, на-
пруга на контактах a  і b  дорівнює 0 , термо-ЕРС 
відповідає значенню за номінальною статичною 
характеристикою  0E t, t . При змінюванні темпе-

ратури опір 
1

R  також змінює своє значення. Це 

призводить до порушення рівноваги мосту і на за-
жимах  a  і b  виникає напруга 

ab
U , яка компенсує 

зміну термоелектрорушійної сили, яке викликане 
зміною температури. 

В теперішній час існують і інші установки, які 
відрізняються значеннями температури, при якої 

схема мосту знаходиться в рівновазі  0 C 20 C   та 

температурними характеристиками компенсуючої 
напруги. 

Похибка відхилення термо-електрорушійна си-
ли від стандартної номінальної характеристики мо-
же складати значення в декілька градусів Кельвіна.  

Тому, в випадку підвищення вимог до точності 
вимірювань проводять індивідуальне градуювання з 
похибкою 0,2 0,5 K . 

Сумарна похибка вимірювання температури за 
допомогою термоелектричних термометрів склада-
ється з похибки термоперетворювача, методичної 
похибки і похибки робочого еталону. 

Проаналізуємо оцінку статичних похибок  мік-
ропроцесорного вимірювача температури. 

Залежно від змінювання в часі вимірювального 
(вхідного) сигналу мікропроцесорного вимірювача 
температури (МВТ)  розрізняють статичні та дина-
мічні вимірювання, а відповідно статичний і дина-
мічний режими вимірювання. У статичному режимі 
вимірювання МВТ його похибку називають статич- 
 

ною, в динамічному режимі вимірювання ЗВТ до неї 
додається динамічна похибка. Залежно від швидкос-
ті змінювання в часі вимірювального сигналу МВТ 
динамічна похибка може бути або  значною і її не-
обхідно враховувати при оцінці похибки МВТ, або 
значно меншою від статичної похибки і тоді нею 
можна знехтувати при оцінці похибки МВТ. 

Методи оцінки статичної і динамічної похибок 
МВТ суттєво відрізняються, що обумовлено джере-
лами (причинами) їх походження. Так, статична по-
хибка залежить тільки від параметрів МВТ і вплив-
них величин, у тому числі завад, і фактично не за-
лежить від характеристик вимірювального сигналу. 
Динамічна похибка залежить не тільки від парамет-
рів МВТ, але й від характеристик вимірювального 
сигналу.МВТ 

Висновки 
1. В статті розглянуто основні похибки  вимі-

рювальних  перетворювачів температури, проаналі-
зовані причини появ похибки вимірювань їх вияв-
лення та зменшення. 

2. Розглянути методи оцінки статичної і дина-
мічної похибок мікропроцесорного вимірювача тем-
ператури.  
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С.С. Котляр 
В статье проанализированы основные  погрешности измерительных преобразователей температуры и причины 

их появления. 
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ANALYSIS OF ERRORS   
OF MEASURINGS  TRANSFORMERS  OF TEMPERATURE 

С.С. Kotlyar 
The basic  errors of measurings transformers of temperature and reason of their appearance are analysed in the article. 
Keywords: errors of measurings transformers of temperature, methods of estimate of static and dynamic errors. 


