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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Впродовж останніх десятиліть при вирішенні проблем
ресурсозбереження та зниження глобального енергоспоживання у світі значного
поширення набуло пряме вимірювання поверхневої густини теплового потоку,
адже отримувані значення є прямим показником теплових втрат об’єктів. Це, насамперед, зумовлено такими його перевагами як можливість вимірювання, оперативного контролю і регулювання теплових процесів практично будь-яких об'єктів
з будь-яких матеріалів, стан яких можна оцінити за нерівномірністю розподілу
теплового поля.
Інформативними параметрами, які реєструється при дослідженнях та модернізації теплоенергетичних об'єктів, енергоємних технологій, впровадженні нових
енергоефективних матеріалів, є температура і тепловий потік. Останній характеризує процес поширення теплової енергії в об'єкті дослідження, його теплообмін з
навколишнім середовищем або іншими об'єктами, а також інтенсивність процесів,
що протікають.
Вагомий внесок в розвиток вимірювань теплових величин зробили вітчизняні
вчені – Геращенко О.А., Анатичук Л.І., Стадник Б.І., Назаренко Л.А., Декуша Л.В., Грищенко Т.Г. За кордоном даному питанню присвячені роботи
F. van der Graaf, R. Gardon, Thomas E. Diller, Черепанова В.Я., Дульнева Г.Н.,
Яришева Н.А., Сапожникова С.З. та ін.
З появою нових завдань в теплометрії, розв’язання яких вимагає розширення
діапазону вимірювань і границь температури експлуатації засобів вимірювання
теплового потоку, постають питання щодо удосконалення метрологічного забезпечення теплових величин, що сприятиме достовірності отримуваних результатів.
Якісне метрологічне забезпечення вимірювань у теплометричній галузі – це
шлях до скорочення бюджетних витрат на підготовку та проведення відповідних
досліджень, а також до підвищення конкурентоздатності вітчизняних товарів та
послуг як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку України, без чого неможливий динамічний розвиток економіки.
Крім того, у стратегічному документі міжнародної організації Bureau
International des Poids et Mesures в рамках програми розвитку метрології до 2023
року визначено, що густина теплового потоку має стати однією з основних величин «теплової метрології» як доповнення до температури.
Тому, розвиток теоретичних засад, методологічного апарату та вдосконалення еталонної бази забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку в широкому діапазоні, що відповідатиме сучасним вимогам щодо теплових вимірювань в різних галузях наукових і прикладних досліджень, є актуальною науково-прикладною проблемою.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана в Інституті технічної теплофізики НАН України відповідно до планів НДР
НАН України за темами: «Розвиток теоретичних засад моніторингу технічного
стану об’єктів теплоенергетики та підвищення їхньої ефективності» (шифр
1.7.1.843, 2012–2016рр., №ДР 0112U001929); «Розроблення наукових основ, вимірювальних технологій та систем шумової діагностики теплоенергетичного обладнання в житлово-комунальному господарстві» (шифр 1.7.1.865, 2015 – 2019 р.
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№ДР 0115U000776); «Розроблення методики моніторингу теплового стану магістральних тепломереж на базі квадрокоптерів» (договір № 55/2017 від
03.07.2017 р., № ДР 0117U003694).
Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – забезпечення єдності
вимірювань поверхневої густини теплового потоку в широкому динамічному діапазоні.
Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити такі завдання:
– створити теоретичні засади розв’язання науково-практичної проблеми забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку в широкому діапазоні на основі результатів комплексного аналізу методів і засобів вимірювання теплового потоку та сучасного стану їхнього метрологічного забезпечення;
– обґрунтувати концепцію модульної побудови еталону поверхневої густини
теплового потоку з розділенням динамічного діапазону на частини та реалізацією
одиниці вимірювання за різними фізичними принципами;
– провести дослідження функції невизначеності результату вимірювання та
основних факторів впливу з метою формування однорідного і стаціонарного теплового потоку на поверхні сенсора для забезпечення реалізації одиниці вимірювання з заданим рівнем невизначеності;
– запропонувати варіанти конструктивного виконання вимірювальних комірок теплового блоку для відтворення поверхневої густини теплового потоку та засобів передавання одиниці вимірювання в широкому динамічному діапазоні;
– провести оцінювання сумарної невизначеності відтворення та передавання
одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку;
– розробити методики дослідження метрологічних характеристик засобів вимірювання густини теплового потоку та провести експериментальні дослідження
метрологічних характеристик запропонованих сенсорів теплового потоку як засобів передавання одиниці вимірювання;
– розвинути інформаційно-вимірювальну технологію забезпечення єдності
вимірювання поверхневої густини теплового потоку для розширення предметних
сфер застосування сенсорів теплового потоку;
– запропонувати ієрархічну схему як інтегральний результат метрологічного
забезпечення засобів вимірювання поверхневої густини теплового потоку;
– на основі проведених досліджень запропонувати і обґрунтувати перспективні напрями використання розвитку метрологічного забезпечення вимірювань поверхневої густини теплового потоку.
Об'єкт дослідження – процес відтворення та передавання одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку.
Предмет дослідження – методи, методики та системи калібрування засобів
вимірювання поверхневої густини теплового потоку.
Методи дослідження: теоретичні та експериментальні, які базуються на теорії вимірювання, теплообміну, математичної статистики, методах імітаційного та
комп’ютерного моделювання.
Наукова новизна отриманих результатів:
1. Вперше запропоновано концепцію модульної побудови еталону поверхневої густини теплового потоку, особливостями якої є розділення динамічного діа-
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пазону на частини з застосуванням різних способів формування і передавання теплової енергії та єдиного модулю реєстрації і опрацювання вимірювальної інформації, що дозволило розширити на порядки межі діапазону при забезпечені встановлених значень невизначеності.
2. Вперше запропоновано математичну модель вимірювання поверхневої густини теплового потоку у вигляді випадкового векторного поля, що дозволило
проаналізувати формування однорідного у просторі і стаціонарного у часі теплового потоку на теплосприймальній поверхні засобу вимірювання.
3. Вперше запропоновано та розроблено критерій оптимізації діапазону вимірювання поверхневої густини теплового потоку, що враховує вплив параметрів
форми і теплофізичних властивостей джерела теплової енергії на точність відтворення значень поверхневої густини теплового потоку.
4. Розвинуто спосіб калібрування термоелектричних сенсорів теплового потоку шляхом визначення та внесення поправок їхнього коефіцієнту перетворення,
що забезпечило можливість проведення процедури повірки без демонтажу сенсорів в умовах експлуатації.
5. Отримала подальший розвиток інформаційно-вимірювальна технологія забезпечення єдності вимірювання поверхневої густини теплового потоку в широкому діапазоні, що дозволило розширити предметні сфери застосування сенсорів
теплового потоку.
Практичне значення отриманих результатів:
1. Розроблено метрологічний комплекс нового покоління для відтворення та
передавання розміру одиниці вимірювання густини теплового потоку в широкому
динамічному діапазоні.
2. Розроблено варіанти конструктивного виконання вимірювальних комірок
теплового блоку для відтворення поверхневої густини теплового потоку, а також
засобів передавання розміру одиниці її вимірювання.
3. Запропоновано ієрархічну схему, яка забезпечує простежуваність результатів вимірювання при застосуванні засобів вимірювання як інтегральний результат метрологічного забезпечення вимірювань поверхневої густини теплового потоку.
4. Розроблено методику дослідження метрологічних характеристик засобів
вимірювання теплового потоку в умовах експлуатації.
5. Проведено експериментальні дослідження метрологічних характеристик
сенсорів теплового потоку з теплометричною корекцією, що забезпечило можливість їхнього застування як засобів передавання одиниці вимірювання в умовах
дрейфу температури.
6. Результати дослідження впроваджено на підприємствах країни та у навчальному процесі вищих навчальних закладів, зокрема: сенсори теплового потоку з
теплометричною корекцією та високотемпературні сенсори впроваджено в ПАТ
«ХАРТРОН», м. Харків (акти впровадження від 12.03.2014 р., 27.03.2014 р.,
15.05.2014 р., 19.05.2014 р. ); методика калібрування сенсорів теплового потоку в
умовах експлуатації впроваджено в ТОВ НВП «Машинобудування», м. Дніпро
(акт впровадження від 16.01.2018 р.); теоретичні та прикладні результати використано у навчальному процесі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки
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НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», м. Київ (акт від 14.03.2018 р.) та кафедри інформаційно-вимірювальних систем Національного авіаційного університету, м. Київ
(акт від 19.06.2018 р.)
Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, що виносяться на захист, отримані автором особисто на основі узагальнення результатів
досліджень, проведених як індивідуально так і колективно. В дисертації не використовувались ідеї та розробки, що належать співавторам спільно опублікованих
наукових праць. Деякі матеріали спільних робіт використано в дисертації доктора
технічних наук Декуши Л.В., 2016 р. (спец. вчена рада Д 35.052.08 Національного
університету «Львівська політехніка»).
Роботи [6, 10 ,12, 21, 23, 25] написані здобувачем одноосібно. У роботах, написаних у співавторстві, здобувачу належить аналізування стану проблеми та вибір напряму досліджень [1, 2, 3, 4, 11, 15, 31], аналітичне дослідження шляхів підвищення точності вимірювання поверхневої густини теплового потоку та обґрунтування ключових наукових положень [5, 8, 14, 16, 22, 24, 28], в постановці завдань і обґрунтуванні технічних рішень при побудові еталону за модульним
принципом [7, 9, 13, 18, 26, 30], обґрунтування методів дослідження основних характеристик створених засобів та розроблення методики виконання вимірювань
теплових величин [17, 19, 20, 27, 29, 32, 33].
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались і обговорювались на Міжнародній науковотехнічній конференції «Метрологія та вимірювальна техніка», м. Харків, (2016 р.);
Міжнародних конференціях «Проблеми промислової теплотехніки», м. Київ,
(2013, 2015, 2017 рр.); Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми обліку теплоти і води в Україні», м. Київ, (2013, 2015, 2017 рр.); Міжнародних
конференціях «Космічні технології: теперішнє й майбутнє (Передові космічні технології на користь людства)», м. Дніпро, (2015, 2017 рр.); Міжнародній науковотехнічній конференції «Енергозбереження в будівництві. Сучасні конструктивні
системи, ефективні матеріали та інженерне обладнання», м. Київ, (2014 р.); Міжнародній науково-технічній конференції «Системи 2013 – Томографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та випробувань», м. Львів, (2013 р.);
8-й Національній науково-технічній конференції UkrNDT-2016, м. Київ, (2016р.);
XІ Міжнародній науково-технічній конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки», м. Київ, (2017р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Мехатронні системи: інновації та
інжиніринг«MSIE-2017», м. Київ, (2017р.); Науковій конференції НТУУ «КПІ ім.
Ігоря Сікорського» «Метрологія і інформаційно-вимірювальна техніка (МІВТ2017)», м. Київ, (2017р.); XVII Міжнародній науково-технічній конференції
«ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи», м. Київ, (2018р.); ХV Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми сучасної електротехніки-2018», м.
Київ, (2018 р.), конференції «Дні неруйнівного контролю», м. Созополь, (2018 р.)
Публікації. За темою дисертації опубліковано 33 наукові праці, серед яких: 3
монографії, 20 статей, зокрема 14 статей в іноземних виданнях та виданнях України, що включені до міжнародних наукометричних баз даних, 10 публікацій у збірниках матеріалів міжнародних науково-технічних конференцій.
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації, вступу, 6
розділів, висновків, списку використаних джерел з 158 найменувань, 3 додатків та
включає 265 сторінок основного тексту, 67 рисунків і 10 таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі розкрито актуальність роботи, сформульовано мету і завдання дослідження, наведено наукову новизну і практичне значення роботи, зазначено особистий внесок здобувача, відомості щодо апробації та структури роботи.
У першому розділі проведено комплексний аналіз вимірювань поверхневої
густини теплового потоку, актуальних для різних галузей наукових та прикладних
досліджень. Встановлено, що для вирішення завдань будівельної, сільськогосподарської галузей, медицини важливими є вимірювання малих значень густини теплового потоку в діапазоні (1 ÷ 1 000) Вт/м2, при аерокосмічних дослідженнях
(100 ÷ 20 000) Вт/м2, контролі об’єктів енергетики та пожежних випробуваннях
актуальними є вимірювання теплового потоку густиною до 200 000 Вт/м2. Для реалізації вимірювань застосовують як контактні сенсори теплового потоку, так і
приймачі теплового випромінювання.
На рис.1. проілюстровано стан метрологічної забезпеченості вимірювань поверхневої густини теплового потоку в Україні.

Рис.1. Метрологічна забезпеченість вимірювань поверхневої густини
теплового потоку в Україні

Для метрологічного забезпечення приймачів теплового випромінення в ННЦ
«Інститут метрології» (м. Харків) створено Державний еталон одиниці енергетичної освітленості некогерентним випроміненням. Еталон призначений для відтворення та передавання одиниці густини потоку оптичного випромінення в діапазоні від 10 Вт/м2 до 105 Вт/м2. Калібрування робочих засобів вимірювальної техніки
відбувається на вторинному еталоні, в якому значення одиниці вимірювання відтворюється в діапазоні від 400 Вт/м2 до 1360 Вт/м2. Крім того, особливості конс-
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трукції вказаних еталонів не дозволяють проводити калібрування засобів вимірювання, які мають розмір вхідної діафрагми більше 8 мм, що обмежує застосування
значної кількості приймачів теплового випромінювання, та унеможливлюють калібрування контактних засобів вимірювання.
Для контактних засобів вимірювання в ІТТФ НАН України створено еталонну установку УВТ-1, яка призначена для дослідження метрологічних характеристик сенсорів теплового потоку в діапазоні від 100 Вт/м2 до 20 000 Вт/м2.
Слід відмітити, що сьогодні в Україні метрологічно забезпечено вимірювання поверхневої густини теплового потоку в діапазоні, межі якого на порядок вужчі від затребуваних. До того ж, в силу відмінності способу відтворення теплової
енергії в УВТ-1 та в ДЕТУ 11-01-96, їхнє звірення наразі неможливе. Все це не
сприяє єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку та вимагає пошуку шляхів створення єдиного метрологічного комплексу для калібрування та
повірки як контактних так і безконтактних засобів вимірювання.
В роботі проаналізовано світові тенденції розвитку системи метрологічного
забезпечення в галузі вимірювання теплового потоку та його поверхневої густини.
Розглянуто еталонні засоби відтворення й передавання розміру одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку при різних видах теплообміну
та ієрархічні схеми, що встановлюють супідрядності національних еталонів, розрядних еталонів та робочих засобів вимірювальної техніки. Встановлено, що найбільш широко у світовій практиці застосовують моделі абсолютно чорного тіла та
кріогенні радіометри, за допомогою яких відтворюють одиницю густини теплового випромінення.
Сформульовано науково-прикладну проблему (рис. 2), пов’язану з необхідністю забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку теплового потоку в широкому динамічному діапазоні, що сприятиме підвищенню точності та достовірності результатів вимірювання.
Теоретична
обґрунтованість

Урахування
фізичних принципів
реалізації одиниці
вимірювання

Функціональність

Проведення
калібрування
засобів
вимірювання різних
типів

Надійність

Потреба

Економічність

Забезпечення
простежуваності
вимірювань

Розширення
діапазону
вимірювань

Мінімізація
фінансових та
ресурсних
витрат

Протиріччя: існуючі теоретичні засади та методологічний апарат, методи та засоби
калібрування сенсорів теплового потоку не забезпечують єдність вимірювань у широкому
динамічному діапазоні
Існуючий стан розвитку теоретичних засад, методологічного апарату
та еталонної бази метрологічного забезпечення вимірювань
поверхневої густини теплового потоку
Науково-прикладна проблема полягає у забезпеченні єдності вимірювань поверхневої
густини теплового потоку в широкому діапазоні, що задовольнить потреби теплових
вимірювань у різних галузях наукових і прикладних досліджень

Рис.2. Формулювання науково-прикладної проблеми
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У другому розділі сформовано узагальнену методологію забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку та розроблено концепцію
модульної побудови еталону в широкому динамічному діапазоні.
Методологія забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку, основні напрями якої представлені на рис.3, реалізується за такими
етапами:
 комплексний аналіз фізичних механізмів формування одиниці вимірювання
поверхневої густини теплового потоку в широкому динамічному діапазоні;
 аналітичне дослідження впливу різних факторів на точність відтворення одиниці вимірювання, виділення найбільш вагомих з них, вплив яких піддається корегуванню;
 розроблення концепції побудови еталону фізичної величини;
 створення апаратно-програмних засобів реалізації еталону та передавання
розміру одиниці вимірювання;
 розроблення методичного забезпечення вимірювань поверхневої густини теплового потоку.

Рис.3 Методологія забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку

Теоретичним базисом забезпечення єдності вимірювань є математичні та фізичні моделі теплового поля для формування вхідних даних при відтворенні та
передаванні одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку.
При вимірюваннях просторово-часових характеристик теплових полів за різних процесів теплообміну враховуються як фізичні закони теплопередавання, так
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і сучасні досягнення математичної та прикладної фізики, результати математичного та комп’ютерного моделювання.
Для вирішення сформульованої в роботі науково-прикладної проблеми запропоновано загальну модель теплового поля, як об’єкту дослідження, у виді векторного випадкового поля:
A(ω; r; )   Q(r; ) 0 (0 ; r0 ; 0 ),  (, r, )  ,
(1)
3

ω  (0 , ),0 0 , ;

r  ( x, y, z )  G   ;

  t,

де Q(r; ) – детермінована трендова компонента, яка в залежності від специфіки
фізичної природи процесу теплопередавання (теплопровідності, конвекції, випромінювання) з урахуванням випадкових початкових умов 0 (0 ; r0 ; 0 ) описується
відповідними диференціальними або інтегральними рівняннями;  (; r; ) – сумарне випадкове поле, що зумовлене впливом сукупності стохастичних чинників.
Конструктивна модель формування поля теплового потоку, як частинний випадок моделі (1), описується адитивною сумішшю компонент виду:
(2)
A(ω; r; )  Q(r; ) 0 (ω0 ; r0 ; 0 )   (ω, r, )  I (r, ),
де індикаторна функція
1, r  G і   t
,
(3)
I (r, )  
0,
r

G
,


t

дає можливість адаптувати модель (1) до конкретних просторових і часових аргументів реалізації процесу вимірювання.
Враховуючи сучасний підхід до процедури вимірювання на основі концепції
невизначеності результату вимірювань моделі (1) і (2) по суті описують функцію
невизначеності, що дає можливість зробити фізично обґрунтований висновок про
необхідність проведення вимірювань і реалізації її основної мети – зменшення області значень первинної функції невизначеності об’єкту дослідження шляхом проведення вимірювального експерименту і отримання результату вимірювання. Це є
ефективним інструментом зменшення невизначеності результату вимірювань і, як
наслідок, отримання достовірної інформації.
Для обґрунтування можливості розширення діапазону вимірювання поверхневої густини теплового потоку запропоновано математичну модель, яка ілюструє
взаємозв’язок між процесом відтворення одиниці вимірювання та окремими складовими джерел невизначеності, що впливають на точність формування одиниці
вимірювання за різних процесів теплообміну:

1 dQ (r ,  i , )
q
(
r
,

,

)

F

  (r,  i , , F , Q)
(4)
i

dt

n

(5)
u
(
q
)

ki2u ( i ) 2


i 1

u (q )  u зад (q )
(6)
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Рівняння (4) визначає спосіб отримання значення поверхневої густини теплового потоку з урахуванням дії різноманітних факторів впливу  i , кожен член якого визначає сукупність вхідних величин та фізичних ефектів, що супроводжують
процес вимірювання.
Сумарна стандартна невизначеність результату вимірювання u (q) формується за рівнянням (5) з невизначеностей окремих її складових u ( i ) з урахуванням
коефіцієнтів впливу кожної складової ki . Вважається, що всі складові невизначеності в (5) є некорельованими.
Обмеженням для математичної моделі слугує значення невизначеності результатів вимірювання поверхневої густини теплового потоку u (q) , які при реалізації вимірювань у розширеному динамічному діапазоні повинні не перевищувати
певного заданого значення (насамперед, досягнуті на сьогодні показники) uзад (q)
згідно нерівності (6).
Обґрунтовано доцільність розділення динамічного діапазону за густиною теплового потоку на частини, в кожній з яких відтворення одиниці вимірювання відбувається із застосуванням різних фізичних законів. На підставі цього розроблено концепцію побудови еталону поверхневої густини теплового потоку за модульним принципом, представлену на рис.4.

Рис.4 Концептуальна модель запропонованого еталону
поверхневої густини теплового потоку
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Для реалізації концептуальної моделі еталону поверхневої густини теплового
потоку запропоновано такі фізичні принципи формування та передавання теплової енергії: в діапазоні 1…50 Вт/м2 – формування за допомогою моделі абсолютно
чорного тіла та передавання радіаційним способом; в діапазоні 2·10 1…2·103 Вт/м2
– формування за допомогою електричного нагрівника та передавання кондуктивним способом; в діапазоні 1·104…2·105 Вт/м2 – формування за допомогою випромінювача та передавання радіаційним способом. Апаратний модуль реєстрації та
опрацювання вимірювальної інформації запропоновано реалізувати єдиним для
всіх частин діапазону.
Третій розділ присвячено питанням метрологічного забезпечення вимірювань поверхневої густини теплового потоку за кондуктивного підведення теплової
енергії в діапазоні 20…2·103 Вт/м2.
Показано, що найсуттєвіші переваги відтворення одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку та передавання її розміру має кондуктивний
метод.
Тепловий потік формується на основному нагрівнику внаслідок ефекту Джоуля при підведенні електричного струму від блоку живлення. Величину підведеної потужності електричного струму визначають вимірюванням напруги на контактах основного нагрівника та на потенціальних виводах однозначної міри електричного опору, яку включено послідовно в електричний ланцюг нагрівника.
Запропоновано структурну модель формування невизначеності результатів
вимірювання за кондуктивним методом (рис. 5) у вигляді причинно-наслідкової
діаграми.

Рис. 5. Причинно-наслідкова діаграма формування невизначеності результатів вимірювання
поверхневої густини теплового потоку за кондуктивного підведення теплової енергії

Елементами діаграми є вхідні фактори та величини, які безпосередньо вимірюють для визначення поверхневої густини теплового потоку, а також фізичні
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ефекти, що мають вплив на кінцевий результат – точність відтворення розміру
одиниці вимірювання.
Встановлено, що основними джерелами невизначеності результату вимірювання є:
1. Вимірювання напруги на виводах нагрівника вольтметром; калібрування
вольтметра в діапазоні вимірюваних значень напруги на виводах нагрівника; розрядність вольтметра; вимірювання напруги на виводах міри електричного опору
вольтметром; калібрування вольтметра в діапазоні вимірюваних значень напруги
на виводах міри електричного опору; калібрування міри електричного опору (при
визначенні теплової потужності електричного струму, що підводиться до нагрівника).
2. Вимірювання діаметра нагрівника штангенциркулем; калібрування штангенциркуля (при визначенні площі нагрівника).
3. Теплові втрати зумовлені дрейфом температури, теплоємністю нагрівника
та нескомпенсованим тепловим потоком, як додаткові джерела.
За кондуктивного підведення теплової енергії значення поверхневої густини
теплового потоку визначається за законом Джоуля-Ленца, що дає кількісну оцінку
теплової дії електричного струму. Вираз для розрахунку відтворюваних значень
фізичної величини має вид:
qid 

VH VK
,
RK  F

(7)

де VH – напруга на виводах нагрівника, VK – напруга на виводах міри електричного
опору, RK – номінальне значення міри електричного опору, F   D2 / 4 – площа
нагрівника, що виділяє теплову енергію.
Показано, що за практичної реалізації мають місце фізичні ефекти, які призводять до втрат теплової потужності, та відхилення в площі нагрівника. Внаслідок
цього виникають складові невизначеності результату вимірювання, які можуть
бути враховані із застосуванням статистичних методів опрацювання експериментальних даних або компенсовані внесенням поправок. З огляду на те, що складові
невизначеності вимірювання, які носять систематичний характер, на відміну від
випадкового, є повторюваними, то їх оцінки (поправки) мають входити до математичної моделі експериментального вимірювання.
Відповідно до моделі вимірювання (7) поверхнева густина теплового потоку
q  f ( 1,  2 ,  3 ,  4 ) визначається за результатами чотирьох складових вимірювань:
напруги на виводах нагрівника, VH   1 , напруги на виводах міри електричного
опору, VK   2 , електричного опору, RK   3 , та площі робочої поверхні нагрівника,
F  4.

Вхідні величини  1 ,  2 та  3 визначають потужність, що підводиться до основного нагрівника. За стаціонарних умов відтворення розміру одиниці густини
теплового потоку та при забезпеченні адіабатизації неробочих поверхонь нагрівника вся підведена потужність перетворюється на тепловий потік на його робочій
поверхні. У випадку порушення зазначених умов, відбувається нагрівання або
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охолодження основного нагрівника, при цьому частина потужності витрачається
на зміну його температури.
Активну адіабатизацію неробочої поверхні основного нагрівника здійснено
за допомогою системи регулювання, основним елементом якої є допоміжний сенсор теплового потоку. При повній адиабатизації основного нагрівника сигнал допоміжного сенсору дорівнює нулю. Внаслідок неідеальності системи регулювання
може з'явитися тепловий потік крізь неробочу поверхню основного нагрівника,
про що свідчить сигнал допоміжного сенсора. Нескомпенсований тепловий потік,
що протікає через допоміжний сенсор, визначено як:
(8)
qД  EД  K Д ,
де E Д – сигнал допоміжного сенсора, K Д – коефіцієнт перетворення допоміжного
сенсора.
Встановлено, що нестаціонарність температурного режиму призводить до
неконтрольованого притоку або відтоку теплоти та залежить від теплоємності теплової комірки з урахуванням дрейфу температури. Тепловий потік, викликаний
цим фактором, визначено як:
4C dT ,
(9)
qC 

2
D

dt

де C  ch  F − теплоємність нагрівника; с , ρ , h − питома теплоємність і щільність матеріалу та товщина нагрівника, відповідно, dT / dt – дрейф температури.
Реальна модель методу відтворення одиниці вимірювання поверхневої густини за кондуктивного підведення енергії з урахуванням зазначених вище поправок, набуває виду:
4V  V
4C dT
.
(10)
qreal  H2 K  E Д  K Д 

D  RK
D 2 dt
Всі величини, що входять до модельного рівняння (10), вважаємо некорельованими. Таким чином, сумарна невизначеність результату вимірювання поверхневої густин теплового потоку за кондуктивного підведення теплової енергії формується згідно діаграми (рис.3) та визначається сукупністю складових:

uC (q)  kV2H u 2 (VH )  kV2K u 2 (VK )  kR2K u 2 ( RK )  k D2 u 2 ( D)  kq2Д u 2 (q Д )  kq2C u 2 (qC ) , (11)
при
kq2Д u 2 (q Д )  k K2 Д u 2 ( K Д )  kE2 Д u 2 ( E Д ) ;
2
2
,
kq2C u 2 (qC )  kC2u 2 (C )  kdT
/ dt u (dT / dt )

де
kVH 

4VK ;
 D 2  RK

cVK 

4VH ;
 D 2  RK

k RK  

4VH  VK ;
4VH  VK ;
kD  
2
2
 D  RK
 D 4  RK

4 dT
4C

; kdT / d 
.
2
 D dt
 D2
Оцінки складових сумарної невизначеності отримано експериментальним
шляхом із застосуванням теплової комірки зменшеної теплоємності та за результатами калібрувань вимірювальних приладів (вольтметрів, штангенциркуля та міри електричного опору), які зазначені у відповідних документах.
kEД  K Д ;

kK Д  E Д ;

kC 
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На основі проведених досліджень виявлено визначальний вплив на невизначеність результату відтворення одиниці вимірювання кондуктивним методом втрати
потужності через теплоємність джерела теплової енергії (див. табл.1).
Табл. 1.
Внесок окремих складових у загальну невизначеність результату вимірювання
Відсоток у загальній невизначеності
Джерела невизначеності
10 Вт/м2
100 Вт/м2
2∙103 Вт/м2
Вимірювання діаметра основного нагрівника
3
9
20
Вимірювання напруги на виводах основного на1
4
11
грівника
Вимірювання напруги на виводах котушки опору
1
8
18
Калібрування міри електричного опору
3
14
30
Нескомпенсований тепловий потік
6
23
2
Теплові втрати через теплоємність основного на86
41
18
грівника

Запропоновано компенсувати цей вплив зменшенням теплоємності основного нагрівника. Отримано розподіл відповідної складової невизначеності в діапазоні значень поверхневої густини теплового потоку від 10 Вт/м2 до 2∙103 Вт/м2 при
варіації геометричного параметра нагрівника (рис.6), для значення добутку
c  2 106 Дж/(м3∙К) та швидкості дрейфу температури, яка за отриманими експериментальними даними не перевищує 1, 4 106 К/год.

Рис. 6. Графіки розподілу величини складової невизначеності вимірювання через теплоємність
джерела теплової енергії при варіації геометричних параметрів нагрівника

Встановлено, що зменшення теплоємності основного нагрівника шляхом зменшення його геометричного розміру (товщини) сприяє зменшенню складової невизначеності результату вимірювання. Діапазон відтворюваних значень поверхневої густини теплового потоку може бути розширений вниз завданням граничного
значення оцінки складової невизначеності на рівні, який не призведе до збільшення сумарної невизначеності вимірювання, при зменшенні товщини нагрівника.
Експериментальну перевірку зроблених висновків здійснено дослідженням сума-
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рної невизначеності результатів вимірювання при застосуванні нагрівника товщиною 1,5 мм та розрахунковою теплоємністю 8,5 Дж / К.
В таблиці 2 представлені експериментальні та розрахункові дані, необхідні
для аналізу невизначеності результату вимірювання поверхневої густини теплового потоку за кондуктивного підведення теплової енергії, такі як вхідні величини,
їх оцінки, а також пов'язані з ними коефіцієнти чутливості та визначені відхилення.
Абсолютна стандартна невизначеність, отримана для результату відтворення
значення одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку
19,950 Вт/м2 , склала 0,056 Вт/м2 або 0,28 %, що не перевищує досягнуті на сьогодні значення. Таким чином, завдяки зменшенню теплоємності основного нагрівника, приведене значення якої до одиниці площі поверхні нагрівника становить
3 кДж / (К·м2), досягнуто розширення нижньої межі діапазону відтворення одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку за кондуктивного підведення енергії до 20 Вт/м2.
Таблиця 2
Бюджет невизначеності при відтворенні
поверхневої густини теплового потоку кондуктивним методом
Тип
Вхідна Оцінка вхідної
Стандартна
оцінки Коефіцієнт впливу Внесок у сумарну
величина
величини
невизначеність
невизначеність

Uн
Uк

1,88 В

2,42·10-5 В

В

1,06·101 В/(Ом·м2)

2,57·10-4 Вт/м2

0,03 В

6,06·10-7 В

В

6,65·102 В/(Ом·м2)

4,03·10-4 Вт/м2

Rк
D
qД

1 Ом

4,00·10-6 Ом

В

-1,99·101 Вт/(Ом·м2)

-7,96·10-5 Вт/м2

0,06 м

3,00·10-6 м

В

-5,50·102 Вт/м4

-1,65·10-2 Вт/м2

0

2,18·10-3 Вт/м2

А

0,77·101

1,68·10-2 Вт/м2

qC

0

3,42·10-2 Вт/м2

А

1,50·101

5,13·10-2 Вт/м2

q

19,95 Вт/м2

0,056 Вт/м2

Конструкція вимірювальної комірки, за допомогою якої було реалізовано даний підхід, представлено на рис.7.
Особливості
технології
виготовлення основного нагрівника, що реалізована в рамках даної роботи, унеможливлюють зменшення його товщини понад 1,5 мм, що накладає обмеження на застосування кондуктивного методу каРис. 7. Варіант конструктивного виконання
лібрування в широкому динакондуктивної вимірювальної комірки
мічному діапазоні.
Критерієм встановлення нижньої межі діапазону є забезпечення заданого рівня
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стандартної невизначеності вимірювання через теплоємність основного нагрівника
за певної його геометрії, тобто має виконуватися умова:
c  h dT
qmin 

,
(12)
uзад (C ) d
де uзад(С) – задане значення стандартної невизначеності через теплоємність основного нагрівника.
Верхня межа діапазону за кондуктивного формування теплової енергії обмежена, насамперед, термостійкістю елементів вимірювальної комірки, тому критерієм для встановлення верхньої межі динамічного діапазону слугує нерівність:
qmax  h ,   f ( j, Tп , Fт ) ,
(13)
де  – параметр, фізична сутність якого визначається як кількість теплоти, що виділяється в одиниці об'єму нагрівника; j – щільність струму на основному нагрівнику; Тп – термостійкість елементів нагрівника; Fт – площа т-ої поверхні, на якій виділяється джоулеве тепло.
Параметр  є сталою величиною в межах застосування певної технології виготовлення нагрівника при використанні матеріалів з певним рівнем термостійкості.
Так, для технології виготовлення основного нагрівника, що реалізована в рамках
даної роботи, параметр становить   1,8 106 Вт/м3.
Четвертий розділ присвячено розробленню модуля еталону поверхневої густини теплового потоку з реалізацією радіаційного підведення теплової енергії
для забезпечення єдності вимірювань в діапазоні (1-50) Вт/м2.
Показано правомірність гіпотези щодо локальної термодинамічної рівноваги
і, отже, закону Кірхгофа, до теплообміну в замкнутому просторі порожнини вимірювальної комірки. Це твердження має місце в силу того, що відтворення одиниці
вимірювання поверхневої густини теплового потоку у вказаному діапазоні реалізується за малих значень різниці температури джерела теплової енергії та теплосприймальної поверхні засобу вимірювання. У цьому випадку коефіцієнт випромінювання вважається рівним коефіцієнту поглинання.
Схема, що реалізує радіаційний спосіб відтворення нормованої теплової енергії, передбачає наявність в пристрої замкненого простору, утвореного двома дифузно випромінювальними поверхнями.
На рис.8 представлено схему побудови вимірювальної комірки з радіаційним
формуванням теплового потоку при абсолютному методі вимірювань. Рівняння
вимірювання поверхневої густини теплового потоку при радіаційному способі
підведення теплової енергії записано на
підставі закону Стефана-Больцмана:
(14)
q  пр  1,2    (Т14  Т 24 ) ,
де  пр – приведений коефіцієнт емісії;

1,2 – кутовий коефіцієнт випромінення,

Рис.8 Схема вимірювальної комірки з
радіаційним відтворенням теплового потоку
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який враховує форму і розмір поверхонь, що беруть участь у теплообміні, та їхнє
взаємне розташування;  – стала Стефана-Больцмана; Т – температура, індексом
«1» позначено поверхню джерела випромінювання, а індексом «2»– теплосприймальну поверхню тепловідводу.
Встановлено, що до основних чинників, що впливають на рівномірність розподілу поля теплового потоку при абсолютному методі вимірювання, відносяться:
– внесок неконтрольованих конвективної або конвективно-кондуктивної
складових в нормований потік теплового випромінювання;
– співвідношення між розмірами порожнини випромінювача: діаметра теплосприймальної поверхні тепловідводу і висоти екрану;
– характер розподілу локальних кутових коефіцієнтів по поверхні тепловідводу, на якій розташований досліджуваний сенсор;
– співвідношення значень температури випромінювача і термостатування тепловідводу і екрану.
У запропонованій схемі вимірювальної комірки джерело теплового випромінювання виконано з металу у вигляді плоскої моделі абсолютно чорного тіла з Vподібними кільцевими проточками. Чорнений екран термостатований при температурі тепловідводу, що сприяє мінімізації конвективної складової теплообміну в
зоні розташування досліджуваного сенсора.
Аналіз ступеня рівномірності розподілу теплового потоку по поверхні тепловідводу виконано на прикладі задачі теплообміну випромінюванням між поверхнями джерела і тепловідводу, який визначається кутовим коефіцієнтом випромінення. Для цього розглянуто задачу поширення потоку випромінювання від обмеженої поверхні у формі диска до елементарної площадки, розташованої на поверхні тепловідводу, при чому ці поверхні знаходяться в паралельних площинах.
Значення кутового коефіцієнта випромінювання визначено як:
1 
1  ( a / h ) 2  ( r / h) 2
dF1, F2   1 
2 
(1  (a / h)2  (r / h) 2 ) 2  4  (a / h) 2  (r / h) 2



,



(15)

де a – відстань від центральної вісі джерела теплової потужності та досліджуваного засобу вимірювання до елементарної площадки dF , h – відстань між паралельними площинами, в яких знаходяться робочі поверхні джерела теплової потужності та досліджуваного засобу вимірювання; r – радіус поверхні джерела теплової потужності.
При суміщенні елементарної площадки з центральною віссю тепловідводу
(a=0) рівняння (15) спрощується і набуває виду:



0  (r / h)2 1  (r / h)2



(16)

Отримано розподіл приведеного кутового коефіцієнта випромінення при варіації геометричних параметрів (висоти, радіусу) вимірювальної комірки та відстані між теплообмінними поверхнями, які представлено у вигляді графіків на рис.
9. Встановлено, що нерівномірність розподілу потоку випромінювання на поверхні площею, обмеженою радіусом 0,6 r при висоті екрану h > 2r становить близько
1%, а при 0,8 r – не перевищує 2%. При подальшому збільшенні відстані h зона
рівномірності теплового поля розширюється до зовнішнього краю тепловідводу і
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вже при h>10r нерівномірність розподілу теплового потоку на всій поверхні тепловідводу не перевищує 0,2%.
Запропонована методика розрахунку дозволяє на
етапі проектування вимірювальної комірки вибрати оптимальне
співвідношення
геометричних розмірів випромінюючої
порожнини
для забезпечення максимальної рівномірності розподілу поля теплового випроРис.9. Графіки розподілу значень приведеного кутового
мінювання на опромінювакоефіцієнта випромінення по поверхні тепловідводу
ній поверхні тепловідводу.
Також методика дозволяє врахувати вплив невизначеності вимірювань, викликаної цим фактором, внесенням відповідних поправок в результат вимірювання. Для визначення коефіцієнта емісії  поверхні сенсора запропоновано використання теплометричної методики визначення терморадіаційних характеристик селективних покриттів, яка полягає у визначенні відношення потужності частки інфрачервоного випромінення, що поглинається поверхнею сенсора Qпогл , до потужності падаючого випромінення Qпад , що надходить від джерела теплової енергії:

  Qпогл Qпад .
(17)
Досліджувані сенсори розташовують в зоні рівномірного розподілу густини
потоку падаючого теплового випромінення. При різниці температури T  15K
між випромінювачем і поверхнею досліджуваного сенсора їх спектри випромінювання близькі, а коефіцієнт поглинання поверхні сенсора дорівнює коефіцієнту
емісії. Для зменшення випадкової складової невизначеності проводять не менше 5
циклів вимірювань, а за результат вимірювань приймають оцінку середнього значення  i .
Оцінку стандартних складових невизначеності результату вимірювання при
багатократних спостереженнях вхідних величин, проводять статистичними методами, тобто за типом А, як:
u A ( ) 

n
1
2
   i  ,

n(n  1) i 1

(18)

де n – кількість багатократних спостережень;  – усереднене значення вхідної
величини;  i – значення вхідної величини при i-ій реалізації.
Розрахунок стандартних складових невизначеності за типом В здійснено на
підставі апріорних даних про похибку приладів ±δ за прийнятої гіпотези про її рівномірний розподіл. При цьому стандартну невизначеність типу В розраховано за
формулою:
uB ( i )   3 .
(19)
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Коефіцієнти впливу при вимірюванні коефіцієнту емісії за представленою
методикою визначено як:
Q
1 ;
.
(20)
kQ   ПОГЛ
kQ

2
ПОГЛ

ПАД

QПАД

QПАД

Враховуючи відсутність кореляції між вхідними величинами сумарну невизначеність вихідної величини визначено за загальною формулою:
u ( ) 

 k u
2

m

2
A, m

 uB2 ,m  .

(21)

m

Розширена невизначеність оцінена при коефіцієнті охоплення, що дорівнює 2
(що відповідає рівню довіри 0,95), тобто: U  2  u( ) .
Результати експериментальних досліджень напівсферичного коефіцієнта емісії ε поверхні дослідних зразків сенсорів наведені у табл.3, де для порівняння також зазначені дані щодо матеріалів з відомими терморадіаційними характеристиками з літературних джерел.

ДосліЗразки порівняння джувані
зразки

Таблиця 3
Результати дослідження напівсферичного коефіцієнту емісії
Виміряне
Розширена неЗначення  з літеЗразок
визначеність
значення 
ратурних джерел
ПТП А
0,891
0,063
ПТП 4.1
0,910
0,068
ПТП 3.2
0,881
0,067
алюмінієва фольга у стані
0,096
0,031
0,1…0,2
поставки
0,4…0,8 залежно
алюмінієва фольга оксидо0,810
0,063
від товщини оксивана
дного шару
плівка “Oracal 641” зразок 1
0,90
0,067
0,9
плівка “Oracal 641” зразок 2
0,871
0,066
0,9

Отже, запропонована методика може бути застосована для експериментального визначення напівсферичного коефіцієнта емісії поверхні сенсора теплового
потоку, що досліджується в умовах радіаційного теплообміну. Уточнені дані щодо коефіцієнта емісії поверхні досліджуваного сенсора сприяють зменшенню невизначеності результатів вимірювання за радіаційного формування теплової енергії.
Конструкція вимірювальної
комірки, за допомогою якої реалізовано відтворення одиниці вимірювання в діапазоні (1-50) Вт/м2,
представлено на рис.10.З метою
передавання розміру одиниці вимірювання поверхневої густини
теплового потоку за малоінтенсивного та помірного теплообміну
Рис.10 Конструкція вимірювальної комірки з
обґрунтовано застосування спецірадіаційним відтворенням теплового потоку
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альних сенсорів теплового потоку з теплометричною корекцією інерційності. У
таких сенсорах використано принцип чисельного диференціювання, який полягає
в наступному. Якщо для вимірювання стаціонарних теплових потоків сенсором
скінченної висоти достатньо здійснити вимірювання різниці температури по висоті термобатареї, тобто, виконати чисельне диференціювання між двома вузлами,
то за наявності дрейфу температури кількість вузлів диференціювання має бути
збільшена.
Передавання одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку
радіаційним методом відбувається при калібруванні сенсорів шляхом підведення
до його поверхні теплового випромінювання фіксованого значення.
Для мінімізації методичної похибки вимірювання необхідно, щоб чутливий
елемент сенсора знаходився в зоні однорідності теплового потоку, що сприятиме
збереженню точності передавання поверхневої густини теплового потоку.
На рис. 11 наведено перетин
запропонованої вимірювальної комірки пристрою, що реалізує радіаційний метод передавання одиниці
вимірювання поверхневої густини
теплового потоку. Випромінювач
разом з екраном утворюють порожнину, що має форму кругового циліндра, на зовнішніх поверхнях його
верхнього торця і бічний циліндричній поверхні підтримується постійРис. 11. Перетин вимірювальної комірки
на температура T1, а на зовнішній
пристрою,
що реалізує радіаційний метод переповерхні нижнього торця підтримудавання густини теплового потоку
ється температура T2=0.
Внутрішня поверхня порожнини є випромінюючою і слугує джерелом теплового випромінювання. Теплопередавання від випромінювача до досліджуваного
сенсора, в загальному випадку, має конвективну, кондуктивну і радіаційну складові. Саме радіаційна складова теплообміну є інформативною. Вона залежить також від значень температури джерела і поверхні досліджуваного сенсора, кутових
коефіцієнтів випромінювання порожнини і впливу на них геометричних розмірів
(висоти і радіусу) циліндричної випромінюючої порожнини. Рекомендовано для
виключення можливої конвективної складової теплообміну вакуумування замкненого простору. Розрахункова оцінка умов виникнення конвективної складової і експериментальна перевірка показали, що конвективним теплопередаванням
через повітря в порожнині практично можна знехтувати, оскільки випромінювач
розташований над досліджуваним сенсором і має в робочому режимі температуру
вищу за температуру поверхні останнього.
Однак кондуктивне теплопередавання через повітря порожнини призводить
до крайових спотворень теплового поля на поверхні сенсора.
Ступінь спотворення теплового потоку внаслідок обмеженості простору характеризує співвідношення густини локального теплового потоку на обмеженій
радіусом r поверхні до густини локального теплового потоку для необмеженої
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пластини. Розподіл двомірного поля температури при Т2=0 і граничних умовах 1го роду на верхньому торці і бічній поверхні в обмеженому циліндрі визначається
формулою:
J 0 ( m r )  sh( m h(1  z / H )) ,
m J1 (m )  sh( m h)
m 1


  1  2

(22)

де 0  z / H П  1, 0  r  r / rП  1, h  H / rП , J 0 ( ) , J1 ( ) є функціями Бесселя 1-го роду нульового і першого порядку, відповідно; μm – власні числа, які визначаються з рівняння J 0 ( )  0 .
Відношення густини локального теплового потоку в циліндрі радіусом rП і
висотою H до густини теплового потоку для нескінченної пластини тієї ж товщиною при даних граничних умовах визначиться наступним виразом:

 ( , r)
J (  r)  ch( mh(1   ))
qI 
 2h  0 m
.
(23)

J
(

)

sh
(

h
)
m1
1
m
m
На рис. 12 представлено
графіки розподілу значень
приведеної локальної густини
теплового потоку по поверхні
теплостоку, які отримані в результаті розрахунку за формулою (23), де можна бачити
вплив відносної висоти порожнини h на розподіл по радіусу співвідношення значень густини теплового потоку qI .
Встановлено, що при відРис. 12 Графіки розподілу приведеної густини
теплового потоку по радіусу теплостоку
носній висоті повітряної
порожнини H / rП  0,2 в зоні, яка обмежена відносним радіусом r  0,7 , розподіл
локальних значень густини теплового потоку по поверхні теплостоку, є рівномірним, а частку потоку від кондуктивного теплопередавання через повітря можна
розглядати як теплопередавання через нескінченну пластину.
Визначення радіаційної складової теплообміну базується на відомих закономірностях радіаційного теплообміну. Режими калібрування або повірки досліджуваних сенсорів реалізуються за малих значень різниці температури:
T1  T2  15K .У зв'язку з цим до теплообміну в замкненому просторі в порожнині робочої камери застосовні гіпотези про локальну термодинамічну рівновагу.
Визначено розподіл кутових коефіцієнтів випромінювання порожнини і вплив на
них геометричних розмірів випромінювача, тобто його радіусу і висоти екрану.
Розподіл кутових коефіцієнтів для внутрішньої поверхні екрану циліндричної форми висотою H, що має в основі кільце, утворене колами зовнішнього радіуса r2 і
внутрішнього радіуса r1, знаходиться з наступного співвідношення:

1 
B2  B1
(24)
E   

1
,
2  (r2 / r )2  r1 / r ) 2 
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де Bi  h4  2h2 (1  (ri / r )2 )  (1  (ri / r ) 2 ) 2 , при i  1, 2 .
Кутові коефіцієнти для поверхні випромінювача:

1 
h2   2  1
(25)
 B   1 
,
2 
(h2   2  1)2  4 2 
де   (r1  r2 ) / 2r .
Сумарний кутовий коефіцієнт теплового випромінювання дорівнює сумі модулів кутових коефіцієнтів різних випромінюючих поверхонь:
  E  B .
(26)
На рис. 13 наведено результати розрахунків розподілу в радіальному напрямку значення кутових коефіцієнтів випромінювання
при варіації відносної висоти порожнини випромінювача.
В результаті встановлено, що локальний сумарний кутовий коефіцієнт
радіаційного теплообміну
поверхні сенсора з торцевою і бічною поверхнями
випромінювальної порож- Рис. 13 Графіки розподілу значень кутових коефіцієнтів винини не залежить від раді- промінювання при варіації відносної висоти порожнини випромінювача
уса і дорівнює одиниці.
П'ятий розділ присвячено розробленню модуля теплового блоку еталону поверхневої густини теплового потоку для забезпечення єдності вимірювань в діапазоні (1∙103-2∙105) Вт/м2.
Як було показано у розділі 3, застосування кондуктивного методу формування одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку при високоінтенсовному процесі теплообміну обмежене термостійкістю матеріалів вимірювальної
комірки та досліджуваного засобу вимірювання. Саме тому, запропоновано формування високоінтенсивного теплового потоку здійснювати радіаційним методом.
Розроблена вимірювальна комірка у вигляді замкнутого простору, утвореного двома дифузно випромінювальними поверхнями: джерела та стоку теплової
енергії, а також захисного екрану, що складається з чотирьох пласких дзеркальних поверхонь. Точність вимірювання в пристроях такого типу залежить як від
ступеня напівсферичності падаючого випромінювання, так і від рівномірності розподілу значень густини теплового потоку, що надходить на тепловідвід. Однак,
внаслідок замкнутості простору і певних граничних умов поля температури і теплового потоку зазнають спотворення, які не повинні поширюватися на площу чутливої зони засобу вимірювання. Тобто повинна існувати зона, в якій густина теплового потоку є однорідною величиною. Розміри цієї зони залежать в кожному
конкретному випадку від багатьох чинників – як геометричних, так і теплофізичних.
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На рис. 14 наведено переріз вимірювальної комірки пристрою.
Випромінювач разом з екраном
утворюють порожнину, що має форму прямокутного паралелепіпеда, на
всіх поверхнях якого підтримується
постійна температура T. Внутрішню
поверхню порожнини виконано з полірованого алюмінію, тепловідвід – з
алюмінієвого сплаву. Джерелом випромінювання є галогенні лампи розжарювання, що генерують потік теплового випромінення в ближній інфрачервоній області спектру.
Рис. 14. Переріз вимірювальної комірки приДля розрахунку теплообміну вистрою, що реалізує радіаційний метод відтво- промінюванням та оцінювання стурення теплового потоку високої інтенсивності пеня рівномірності теплового поля на
поверхні тепловідводу необхідно знати, яка частина теплової енергії, що випромінюється однією поверхнею (в нашому випадку, лампами), потрапляє на іншу поверхню (тепловідвід). Для поверхонь дифузного випромінення та відбиття ця інформація може бути отримана розрахунком кутових коефіцієнтів випромінення, а
для поверхонь дзеркального відбиття необхідно визначити роздільний кутовий
коефіцієнт випромінювання з урахуванням багатократного перевідбиття від поверхонь системи.
Роздільний кутовий коефіцієнт теплового випромінювання для замкненої
системи визначено за формулою:
4

  0   i  i 1 ,
i 1

(27)

де  0 – кутовий коефіцієнт випромінення між поверхнею площини, в якій розміщено лампи, та поверхнею тепловідводу;  i – коефіцієнт відбиття i -ої поверхні

екрану; i 1 – кутові коефіцієнти випромінення між i -ою поверхнею екрану та поверхнею тепловідводу.
Розподіл кутових коефіцієнтів при поширенні теплового випромінення від
поверхні площини, в якій розміщено лампи, до поверхні тепловідводу розраховується на основі виразу:
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де a – відстань, на яку зміщена елементарна площадка на поверхні тепловідводу
від бічної поверхні.
Розподіл локальних значень кутових коефіцієнтів випромінення внутрішньої поверхні екрану висотою H, що має в основі квадрат, визначено для випадку
теплообміну між поверхнею тепловідводу та кожної з чотирьох бокових граней за
формулою:
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де d – відстань, на яку зміщена елементарна площадка на поверхні тепловідводу
від бічної поверхні екрану; b – ширина внутрішньої поверхні екрану.
На рис. 15 наведено результати розрахунків розподілу в радіальному напрямку
значень кутових коефіцієнтів
випромінювання при варіації
відносної висоти порожнини
випромінювача. Для порожнини з висотою екрану Н=170 мм
та стороною квадрату в основі
120 мм, з урахуванням, що всі
бокові поверхні мають однакову геометрію та теплофізичні
характеристики (зокрема i  0,92
), отримано значення кутових Рис. 15 Графіки розподілу значень кутових коефіцієнтів
коефіцієнтів, які становлять: випромінювання по поверхні тепловідводу при варіації
0  0,11;
i 1  0,096 ;
відносної висоти порожнини випромінювача
  0, 484 .
Для визначення розподілу поля потоку теплового випромінення по поверхні
тепловідводу визначено інтенсивність ефективного випромінювання кожної поверхні випромінювання через рівняння переносу енергії випромінюванням у виді
векторного поля:

 T 4 k 4
  I (r , s ) s   (k  a) I  r , s   a

 I  r , s  s , s d   ,

4 0

(30)

де s – вектор, в напрямку якого розглядається випромінювання; s – напрямок розсіювання енергії випромінювання; a – коефіцієнт поглинання;  – показник заломлення; k – коефіцієнт розсіювання;  – стала Стефана-Больцмана; І –
інтенсивність випромінювання, яка залежить від положення точки в об’ємі середовища та від напрямку, в якому розглядається потік випромінювання; Т – локальна температура точки в об’ємі середовища; Φ – фазова функція (індикатриса
розсіювання);   – тілесний кут, в межах якого розглядається потік енергії випромінювання.
Граничні умови до рівняння (30) задаються у вигляді зв'язку значень інтенсивності випромінювання у точках граничної поверхні з радіаційними характеристиками поверхні. Інтенсивність ефективного випромінювання поверхні, що розповсюджується у напрямку внутрішньої нормалі до поверхні, дорівнює сумі власного випромінювання поверхні до відбитого від неї випромінювання. Відбите випромінювання виражається через падаюче випромінювання, тобто через інтенсивність випромінювання, яке надходить до певної точки поверхні зі всіх напрямків s у межах півсфери з боку об’єму, що випромінює. У випадку дифузійної випромінюючої і відбиваючої поверхні граничні умови описуються рівнянням:
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І ст   I 0,Tст 


I cos( s, r)d  ,
 2 env

(31)

де І ст – інтенсивність ефективного випромінювання поверхні стінки; I 0,Tст – інтенсивність рівноважного випромінювання при температурі поверхні стінки.
Проведено комп’ютерне моделювання процесу теплообміну у вимірювальній
комірці при застосуванні DO (discrete ordinates) моделі переносу енергії випромінюванням (рис. 16).

а

б

Рис.16 Результати комп’ютерного моделювання розподілу значень вектора швидкості (а) та поверхневої густини теплового потоку на поверхні тепловідводу (б)

Величина швидкості руху внутрішнього середовища свідчить про наявність
невимушеної конвекції в області розташування ламп, але як бачимо, на поверхні
тепловідводу конвективна складова теплообміну відсутня. Виконане моделювання показало, що значення потоку теплового випромінення в центральній зоні тепловідводу сягають 187 кВт/м2, а з наближенням до бічних поверхонь випромінювача зменшуються до 165 кВт/м2. Отже, нерівномірність розподілу теплового поля
на поверхні тепловідводу становить 10%.
Запропоноване конструктивне виконання вимірювальної комірки, що забезпечує відтворення потоку високої інтенсивності, представлено на рис. 17.
Для контролю потоку теплового випромінення у верхній частині діапазону та
забезпечення можливості реалізації простежуваності результатів відтворення
одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку до Державного еталону, запропоновано застосування квазідиференціального приймача теплового
випромінювання, конструкція якого представлена на рис. 18.
В основу його роботи покладено принцип перетворення поглинутої енергії
інтегрального теплового випромінення в електричний сигнал, яке відбувається у
вимірювальній комірці у вигляді абсолютно чорного тіла. Приймальний вузол по-
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рожнинних приймачів теплового випромінення складається з діафрагми і теплового колектору, оточеного циліндричною чутливою теплометричною оболонкою,
що є батареєю послідовно з’єднаних термоелементів – перетворювачів теплового
потоку.

Рис. 17. Конструкція вимірювальної
комірки для відтворення потоку
високої інтенсивності

Рис. 18 Конструкція квазідиференціального
приймача теплового випромінювання

Для зменшення впливу зовнішніх збурень на результат вимірювання прилад
виконано з двох комірок: одна є робочою, на чутливий елемент якої діє вхідна величина, інша – комірка-референт, яка не піддається вхідній дії, але перебуває в
однакових умовах із робочою коміркою. Комірка-референт має той же діаметр,
що і робоча, але її довжина менша у 4 рази, тому її теплоємність також приблизно
у 4 рази менша за теплоємність робочої комірки.
Така конструкція дозволяє проводити вирівнювання амплітудно-частотних
характеристик комірок за рахунок зовнішнього підсилювача з коефіцієнтом підсилення, що дорівнює відношенню статичних коефіцієнтів перетворення чутливих елементів.
Отже, у квазідиференціальному приймачі теплового випромінення за незначного збільшення габаритних розмірів приладу, реалізовано переваги диференціальної схеми вимірювань.
В результаті експериментальних досліджень показано, що розроблений
приймач теплового випромінювання дозволяє проводити
вимірювання густини потоку теплового випромінення в діапазоні значень (10 ÷
100) кВт/м2 з розширеною невизначеністю Uq = ±1,5% при коефіцієнті охоплення
k = 2, що дає підстави пропонувати його як засіб передавання одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку.
Шостий розділ присвячено розробленню апаратно-програмного забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку та розвитку окремих складових його нормативного забезпечення.
Розроблено апаратну частину, представлену на рис. 18, що включає три теплових блоки, в яких забезпечено реалізацію методів відтворення та передавання
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розміру одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку в широкому
динамічному діапазоні.

Рис. 18 Реалізація апаратної частини еталону теплового потоку за модульним принципом

В тепловому блоці розміщено досліджувані сенсори теплового потоку та забезпечено необхідні фіксовані режими роботи за температурою і поверхневою густиною теплового потоку.
Розроблено програмне забезпечення, призначене для обчислення та індикації
значень вимірюваних величин і запису даних для документування у файл. Програмне забезпечення дозволяє створювати індивідуальні конфігураційні файли
для кожної реалізації процесу вимірювання, визначати порядок опитування каналів, встановлювати проміжок часу між опитуванням каналів і періодичність опитування, швидкість обміну і номер порту комп'ютера. Це дає можливість для кожного типу досліджуваного засобу вимірювання мати свій конфігураційний файл.
На рис. 19 представлено структуру розробленого апаратно-програмного модуля системи, що складається з п’яти блоків.
Блок взаємодії з модулями системи забезпечує обмін даними з компонентами
драйвера, які відповідають за наступні операції: пошук підключеного пристрою;
отримання ідентифікатора пристрою; конфігурацію та запуск процесу збирання
даних та передавання сигналу про його завершення; зчитування отриманих даних
та передавання їх для подальшого опрацювання; зупинення збирання даних та завершення роботи з пристроєм.
В момент запуску програми відкривається діалогове вікно, в якому вводяться
параметри роботи модулю: частота опитування кожного окремого вимірювального каналу, режиму синхронізації, формату даних тощо.
Після завершення циклу збирання в буферах контрольно-вимірювальних модулів формуються масиви даних вимірювань, які подаються на вхід каналу передачі даних. Це може бути інтерфейс зв’язку. Отримані масиви передаються до
програмних модулів, що реалізують функції опрацювання вимірювальної інфор-
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мації – це модулі керування процесом роботи системи та статистичного опрацювання даних.

Рис.19 Структура апаратно-програмного модуля системи

Модуль реєстрації та опрацювання даних здійснює накопичення первинних
даних, виконує зберігання вхідних інформаційних масивів, попереднє цензурування вибірки даних, насамперед для зменшення впливу вибіркових значень з
надлишковими похибками (викидами), реалізує алгоритм оцінювання невизначеності результату вимірювання, та здійснює архівування даних.
Важливим аспектом забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини
теплового потоку є простежуваність вимірювань до Міжнародної системи одиниць.
Враховуючи можливі способи одержання одиниці вимірювання поверхневої
густини теплового потоку є два способи реалізації простежуваності результатів
вимірювання:
– поелементна простежуваність до основних одиниць фізичних величин SІ,
що одержуються прямими вимірюваннями та за результатами яких розраховуються значення густини теплового потоку та оцінки їх невизначеності;
– простежуваність до національного еталону енергетичної освітленості за допомогою методу звірення.
Запропоновано ієрархічну схему, що може бути застосована при калібруванні
та повірці засобів вимірювання поверхневої густини теплового потоку, які використовуються в Україні (рис. 20). Верхній рівень цієї схеми відведено Державному еталону енергетичної освітленості некогерентним випроміненням в діапазоні
від 10 Вт/м2 до 105 Вт/м2 із середнім квадратичним відхиленням результату вимі-
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рювання, що не перевищує 0,25∙10-2, при цьому межа невиключеної відносної систематичної похибки не перевищує 0,3∙10-2.

Рис. 20. Ієрархічна схема перевірки засобів вимірювання
поверхневої густини теплового потоку

На другий рівень поставлено первинний еталон, який побудовано за модульним принципом з діапазоном відтворюваних значень поверхневої густини теплового потоку від 1 Вт/м2 до 200 000 Вт/м2 з відповідними метрологічними характеристиками (див. розділи 3-5). Методом звірення організовано простежуваність первинного еталону до національного. Третій рівень ієрархічної схеми відведено
робочим еталонам: еталонним сенсорам теплового потоку, приймачам теплового
випромінювання і еталонним теплометричним установкам, четвертий – робочим
засобам вимірювання: приймачам теплового випромінювання, сенсорам теплового потоку й системам на їх основі.
Для методичного забезпечення вимірювань поверхневої густини теплового
потоку із застосуванням контактних засобів вимірювання вдосконалено спосіб калібрування сенсорів теплового потоку, що дозволило реалізувати процедуру повірки на місці експлуатації без демонтажу сенсорів. Запропонований спосіб реалізується у два етапи.
На першому етапі проводять калібрування сенсорів теплового потоку абсолютним методом із застосуванням спеціального обладнання та еталонного джерела теплової енергії, за допомогою яких тепловий потік підтримують у стаціонарному тепловому режимі q(x,y,t)=const. Розраховують коефіцієнт перетворення сенсора К0, який є величиною оберненою до чутливості та показує величину вхідного теплового впливу на чутливий елемент сенсора, що викликає генерування ним
вихідного електричного сигналу в 1 мВ.
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На другому етапі сенсор розташовують на об’єкті дослідження, при цьому
умови теплообміну можуть значно відрізнятися від умов, що створюють під час
процедури калібрування сенсора, проведеної на першому етапі, та вимірюють
термоелектрорушійну силу Е1 сенсора. Для створення теплового потоку крізь сенсор за відсутності джерела теплової дії до нього підводять електричну енергію
змінного струму через роздільну ємність. Електрична енергія розсіюється на внутрішньому опорі сенсора і, перетворившись на теплову, відводиться до теплостоку. Тепловий потік викликає на виводах сенсора електрорушійну силу постійного
струму, значення якої після проходження через RC-фільтр вимірюють цифровим
вольтметром високої точності.
Застосовуючи методи частотної фільтрації, визначають змінну та сталу складові напруги на виводах сенсора, та розраховують поправку P0 за формулою:
(32)
P0  E W ,
де E  E2  E1 , Е1 – значення термоелектрорушійної сили, виміряне без пропускання змінного струму через сенсор; Е2 – значення постійної складової напруги,
визначене при пропусканні змінного струму через сенсор; W  I  V – потужність
змінного струму, що підводиться до сенсора, І – значення величини змінного
струму, що пропускається через сенсор; V – значення змінної складової напруги,
визначене при пропусканні змінного струму через сенсор.
Поправка P по суті є характеристикою сенсора теплового потоку, яка залежить від конструктивних, технологічних та теплофізичних параметрів конкретного екземпляра сенсора, що поставлений у певні умови теплообміну, характерні
для об’єкту дослідження. Коефіцієнт перетворення сенсора залежить від тих самих параметрів і також є індивідуальною характеристикою конкретного екземпляра сенсора теплового потоку. Встановлено, що відношення поправки P до коефіцієнта перетворення сенсора K є величиною сталою. Під час експлуатації сенсорів теплового потоку можуть відбуватися процеси старіння, окиснення чи дифузії атомів термоелектродних матеріалів, що призводить до зміни як коефіцієнта
перетворення сенсора, так і поправки P, причому зміни цих величин відбуваються
одночасно й пропорційно, а отже їх відношення залишається сталим, тобто
K0 P0  K P  const .
Для визначення коефіцієнта перетворення сенсора в умовах експлуатації через довільний проміжок часу експлуатації (наприклад, при закінченні міжповірного інтервалу, чи в разі необхідності перевірки стабільності метрологічних характеристик в часі) запропоновано повторне визначення поправки P за описаною
вище послідовністю дій без проведення демонтажу сенсора та розрахунок коефіцієнта перетворення сенсора в умовах експлуатації за формулою:
(33)
K  K0 ( P P0 ) ,
де K0 – коефіцієнт перетворення сенсора, отриманий при калібруванні на першому етапі; P0 – поправка, що визначена при встановленні сенсора на об’єкті дослідження одразу після калібрування на першому етапі та яка корелює з K0.
Показано, що введенням поправки на коефіцієнт перетворення сенсора теплового потоку, який поставлений у певні умови теплообміну, характерні для
об’єкту дослідження, враховується зміна параметрів сенсора теплового потоку в
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процесі експлуатації, що дозволяє підвищити точність вимірювання поверхневої
густини теплового потоку.
Розроблено інформаційно-вимірювальну технологію забезпечення єдності
вимірювань поверхневої густини теплового потоку, яка поєднує у собі теоретичний базис, програмне забезпечення, запропоновані апаратні засоби реалізації еталону за модульним принципом, його метрологічний аналіз та схема забезпечення
єдності вимірювань, методики дослідження метрологічних характеристик засобів
вимірювання, що дозволяє адаптувати основні положення метрологічного забезпечення теплових величин до конкретних просторових і часових аргументів реалізації
процесу вимірювання поверхневої густини теплового потоку.
На основі проведених досліджень обґрунтовано перспективні напрями використання розвитку метрологічного забезпечення вимірювань поверхневої густини
теплового потоку в широкому діапазоні, що задовольнить потреби у теплових вимірюваннях для різних галузей наукових і прикладних досліджень.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ
В результаті виконання дисертаційної роботи вирішено важливу науковоприкладну проблему, яка полягає у розвитку теоретичних засад, методологічного
апарату та вдосконаленні еталонної бази забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку в широкому діапазоні, що задовольнить потреби
теплових вимірювань у різних галузях наукових і прикладних досліджень.
Найбільш вагомими науковими та практичними результатами роботи є такі:
1. За результатами комплексного аналізу відомих методів і засобів вимірювання теплового потоку та сучасного стану їх метрологічного забезпечення розроблено теоретичні засади розв’язання науково-прикладної проблеми забезпечення
єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку в широкому діапазоні.
2. Запропоновано концептуальну модель реалізації еталону поверхневої густини теплового потоку за модульним принципом, особливостями якої є використання різних способів формування і передавання теплової енергії та єдиного модулю реєстрації та опрацювання вимірювальної інформації. Це дозволило на порядок розширити нижню та верхню межі робочого діапазону вимірювань, що відповідає світовому рівню метрологічного забезпечення вимірювань поверхневої
густини теплового потоку.
3. На основі аналізу складових сумарної невизначеності відтворення поверхневої густини теплового потоку за кондуктивного способу підведення теплової
енергії, виявлено домінуючий вплив теплоємності основного нагрівника на точність відтворення поверхневої густини теплового потоку в нижній частині динамічного діапазону. Показано, що зменшення теплоємності основного нагрівника
сприяє зниженню складової невизначеності вимірювання, викликаної дрейфом
температури, що відкриває шлях до розширення діапазону вимірювання за кондуктивного способу формування поверхневої густини теплового потоку. Так за теплоємності основного нагрівника, приведене значення якої до одиниці площі поверхні нагрівника становить 3 кДж / (К·м2), досягається розширення нижньої межі
діапазону вимірювання до 20 Вт/м² при забезпеченні того ж рівня невизначеності
результату вимірювання.
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4. Запропоновано критерій оптимізації для встановлення діапазонів застосовності кондуктивного методу підведення теплової енергії, який враховує вплив параметрів форми та теплофізичних властивостей джерела теплової енергії на точність відтворення значень поверхневої густини теплового потоку. Критерій може
застосовуватися при проектуванні як еталонних засобів вимірювання поверхневої
густини теплового потоку, так і відповідних елементів робочих приладів й систем.
5. Для розширення нижньої межі діапазону вимірювання до 1 Вт/м² обґрунтовано доцільність застосування радіаційного способу підведення теплової енергії.
Отримано розподіл кутових коефіцієнтів, який дозволяє визначити зону однорідності теплового випромінення на теплосприймальній поверхні. Встановлено, що
нерівномірність розподілу потоку випромінювання на поверхні площею, обмеженою радіусом 0,6 r при висоті екрану h> 2r становить близько 1%, а при 0,8r– не
перевищує 2%. При подальшому збільшенні відстані h зона рівномірності теплового поля розширюється.
6. Запропоновано варіанти конструктивного виконання вимірювальних комірок теплового блоку для відтворення поверхневої густини теплового потоку, а також засобів передавання розміру одиниці вимірювання.
7. Запропоновано ієрархічну схему, яка ілюструє простежуваність результатів
вимірювання при застосуванні засобів вимірювання, що беруть участь в передаванні розміру одиниці поверхневої густини теплового потоку, як інтегральний результат метрологічного забезпечення вимірювань поверхневої густини теплового
потоку.
8. Розвинуто спосіб калібрування термоелектричних сенсорів теплового потоку шляхом визначення та внесення поправок їх коефіцієнту перетворення, що забезпечує можливість проведення процедури повірки без демонтажу сенсорів в
умовах експлуатації.
9. Розроблено апаратно-програмні засоби, які реалізують концепцію модульної побудови еталону поверхневої густини теплового потоку, що дозволило розширити динамічний діапазон значень від 1 Вт/м2 до 200 000 Вт/м2.
10. Отримала подальший розвиток інформаційно-вимірювальна технологія забезпечення єдності вимірювання поверхневої густини теплового потоку, що дозволило адаптувати основні положення метрологічного забезпечення теплових величин до конкретних просторових і часових аргументів реалізації процесу вимірювання поверхневої густини теплового потоку та розширити предметні сфери застосування сенсорів теплового потоку.
11. Результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі
кафедри Інформаційно-вимірювальної техніки Національного технічного університету України «КПІ ім. І. Сікорського» і кафедри інформаційно-вимірювальних
систем Національного авіаційного університету.
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Дисертаційна робота присвячена розвитку теоретичних засад, методологічного апарату та вдосконаленню еталонної бази забезпечення єдності вимірювань по-
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верхневої густини теплового потоку в широкому діапазоні, що задовольнить потреби теплових вимірювань у різних галузях наукових і прикладних досліджень.
В роботі сформовано узагальнену методологію забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку, проведено дослідження функції невизначеності результату вимірювання поверхневої густини теплового потоку та
основних факторів впливу з метою формування однорідного і стаціонарного теплового потоку на поверхні сенсора для забезпечення реалізації одиниці вимірювання з заданим рівнем невизначеності. Для обґрунтування можливості розширення діапазону вимірювання поверхневої густини теплового потоку запропоновано математичну модель, яка ілюструє взаємозв’язок між процесом відтворення
одиниці вимірювання та окремими складовими джерел невизначеності, що впливають на точність формування одиниці вимірювання за різних процесів теплообміну.
Запропоновано концептуальну модель реалізації еталону поверхневої густини теплового потоку за модульним принципом, особливостями якої є використання різних способів формування і передавання теплової енергії та єдиного модулю
реєстрації та опрацювання вимірювальної інформації. Це дозволило на порядок
розширити нижню та верхню межі робочого діапазону вимірювань, що відповідає
світовому рівню метрологічного забезпечення вимірювань поверхневої густини
теплового потоку. Розроблено варіанти конструктивного виконання вимірювальних комірок теплового блоку для відтворення поверхневої густини теплового потоку, а також засобів передавання розміру одиниці вимірювання та апаратнопрограмні засоби, які реалізують запропоновану концепцію модульної побудови
еталону.
Проведено оцінювання сумарної невизначеності відтворення та передавання
одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку та розроблено методики дослідження метрологічних характеристик засобів вимірювання густини теплового потоку та виконано експериментальні дослідження.
В роботі отримала подальший розвиток інформаційно-вимірювальна технологія забезпечення єдності вимірювання поверхневої густини теплового потоку,
що дозволило адаптувати основні положення метрологічного забезпечення теплових величин до конкретних просторових і часових аргументів реалізації процесу
вимірювання поверхневої густини теплового потоку та розширити предметні сфери
застосування сенсорів теплового потоку.
Ключові слова: густина теплового потоку, сенсор теплового потоку, спосіб
калібрування, функція невизначеності.
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The thesis is devoted to the development of theoretical foundations, methodological apparatus and improvement of the reference base for ensuring the unity of measurements of the surface density of heat flux in a wide range that satisfies the needs of thermal measurements in various fields of scientific and applied research.
A methodology for ensuring the unity of measurements of the surface heat density
of the heat flux has been developed; the uncertainty of the measurement of the surface
density of the heat flux and the main factors of influence has been studied in order to
form a homogeneous and stationary heat flux on the sensor surface to ensure the implementation of a unit of measurement with a given level of uncertainty. To substantiate
the possibility of extending the range of measurement of the surface heat density, a
mathematical model is proposed that illustrates the relationship between the reproduction unit of the unit of measurement and individual components of the uncertainty that
affects the accuracy of forming the unit of measurement for different heat transfer processes.
The conceptual model of the implementation of the standard density of heat flux
according to the modular principle is proposed, the features of which are the use of different methods of formation and transmission of thermal energy and a single module for
the registration and processing of measurement information. This allowed the order of
magnitude to expand the lower and upper limits of the working range of measurements,
which corresponds to the world level metrological support for measuring the surface
density of the heat flow. The variants of constructive execution of the measuring cells of
the thermal unit for reproduction of the surface density of the heat flow, as well as
means of transmitting the size of the unit of measurement and the hardware and software that implement the proposed concept of the modular construction of the standard
are developed.
The estimation of the total uncertainty of reproduction and transfer of the unit of
measurement of the surface density of the heat flow has been carried out, and the methods of studying the metrological characteristics of the means of measuring the density
of the heat flow have been developed and experimental research has been carried out.
The information-measuring technology for ensuring the unity of measuring the surface density of the heat flow has been developed, which allowed to adapt the main provisions of the metrological provision of thermal quantities to specific spatial and time
arguments of the implementation of the process of measuring the surface density of the
heat flow and expand the scope of the application of heat sensors stream.
Key words: heat flux density, heat flux sensor, calibration method, uncertainty
function

