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Для побудови та передачі температурної шкали в роботах [1 - 5] запропо-

новано багатоточковий метод. Він який базується на реперних точках тверд-
нення металів, зокрема Zn, Sb, Al, Ag, Cu, та використанні інтерполяційних рів-
нянь, які дозволяють відтворити всю множину температур температурної шка-
ли в діапазоні від 419,527 до 1084,62°С.  

Згідно з цим методом, термометром випромінення візують еталонні АЧТ 
в декількох (від трьох до п’яти) реперних точках тверднення металів. Отримані 
вихідні сигнали опрацьовують за відповідним інтерполяційним рівнянням, що 
дозволяє позбутися залежності значення результату від спектральної чутливості 
термометра випромінення. Оскільки цей параметр індивідуальний для кожного 
термометра випромінення, приймає інші значення для різних температурний і 
спектральних діапазонів вимірювання, можливість позбутися залежності тем-
пературної шкали від значення спектральної  чутливості кожного окремого 
термометра випромінення відкриває шлях до можливості калібрування піроме-
трів різних видів. 

Для реалізації даного методу переважно використовують поняття ефекти-
вної довжини хвилі [1 - 4]. Це поняття дає можливість монохроматизації спів-
відношень, а також розширення діапазону температурної шкали, що будується 
на радіаційних співвідношеннях, в область температур від 0 до 400°С та від 400 
до 1000°С та вище. 

Однак проблемою застосування даних інтерполяційних методів є те, що 
вони використовують фіксоване значення довжини хвилі – одну інтерполяційну 
залежність для занадто широкого температурного діапазону та різних ділянок 
спектру. Кожен з розглянутих методів використовує певне припущення щодо 
залежності умовної довжини хвилі від температури, не мають чітко обґрунто-
ваного представлення λ = f(Т). До того ж дані залежності мають різнитися між 
собою коефіцієнтами для різних температурних і спектральних діапазонів від-
творення температурних шкали. 

До того ж поняття ефективної довжини хвилі діє лише для дуже вузьких 
спектральних діапазонів вимірювання та для високих температур. Для реальних 
термометрів випромінення з певною шириною спектрального діапазону вимі-
рювання прийняте значення λеф матиме значну похибку визначення. Дане по-
няття не враховує ширини спектральних інтервалів та температурних діапазо-



нів, а отже не доцільне для використання в інфрачервоній області вимірювання 
температури за випроміненням.   

Тому, для врахування немонохроматичності спектрального каналу нами 
пропонується використання поняття усередненої довжини хвилі, яка відповідає 
середньозваженому значенню потоку випромінення в робочому спектральному 
діапазоні термометра випромінення. На базі  визначеної залежності λс = f(Т) 
будується інтерполяційна функція: 
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Використання поняття усередненої довжини хвилі дозволяє врахувати 
змінність спектрального та температурного діапазону вимірювання, дає можли-
вість перейти від інтегральних співвідношень до монохроматичних і дозволяє 
врахувати спектральну чутливість термометра виромінення. Базуючись на ін-
формації про залежність середньозваженої довжини хвилі від температури при 
даному сталому спектральному інтервалі, можна використовувати дане поняття 
при інтерполяції та передачі температурної шкали пірометрам часткового ви-
промінення.  
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