АНОТАЦІЯ
Ковтун

С.І.

Науково-технічні

засади

забезпечення

єдності

вимірювань поверхневої густини теплового потоку. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за
спеціальністю 05.11.04 – прилади та методи вимірювання теплових величин.
– Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України, Київ,
2018.
Дисертаційна

робота

присвячена

розвитку

теоретичних

засад,

методологічного апарату та вдосконаленню еталонної бази забезпечення
єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку в широкому
діапазоні, що відповідатиме сучасним потребам теплових вимірювань у
різних галузях наукових і прикладних досліджень.
У вступі показано актуальність даного напряму досліджень та
обґрунтовано вибір теми дисертаційної роботи, сформульовано мету і
завдання дослідження, наукову новизну і практичне значення отриманих
результатів, вказано зв'язок з науковими програмами, темами, планами,
особистий внесок здобувача, стан публікацій та апробацію результатів
дисертаційного дослідження, наведено відомості про їх впровадження та
зазначено структуру 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
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теплового потоку густиною до 200 000 Вт/м2. Для реалізації вимірювань
застосовують як контактні сенсори теплового потоку, так і приймачі
теплового випромінювання.
Огляд національної еталонної бази показав, що сьогодні в Україні
метрологічно забезпечено вимірювання поверхневої густини теплового
потоку в діапазоні, межі якого на порядок вужчі від затребуваних.
В

роботі

проаналізовано

світові

тенденції

розвитку

системи

метрологічного забезпечення в галузі вимірювання теплового потоку та його
поверхневої густини, а також наведено дані реалізованого вперше
міжлабораторного звірення вимірювань поверхневої густини теплового
потоку в рамках проекту EUROMET.
За

результатами

проведеного

аналізу

сформульовано

науково-

прикладну проблему, 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.
У другому розділі сформовано узагальнену методологію забезпечення
єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку та розроблено
концепцію модульної побудови еталону в широкому динамічному діапазоні.
В основі методології покладено три напрями розвитку науковоприкладних засад забезпечення єдності вимірювань, а саме: теоретичне,
апаратно-програмне та методичне забезпечення. Кожен з цих напрямів
передбачає вирішення цілого ряду конкретних завдань, які враховують
особливості предметної сфери застосування вимірювань поверхневої густини
теплового потоку, застосованих методів та засобів вимірювання, їх
характеристики.
Для вирішення сформульованої в роботі науково-прикладної проблеми
запропоновано загальну модель теплового поля, як об’єкту дослідження, у
виді векторного випадкового поля. Отримані математичні моделі, які по суті
3

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 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.
Запропоновано концептуальну модель реалізації еталону поверхневої
густини теплового потоку за модульним принципом, особливостями якої є
розділення динамічного діапазону на частини, в кожній з яких використано
різні способи 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.
Третій розділ присвячено питанням метрологічного забезпечення
вимірювань поверхневої густини теплового потоку за кондуктивного
підведення теплової енергії в діапазоні 20…2·103 Вт/м2.
Запропоновано

структурну

модель

формування

невизначеності

результатів вимірювання за кондуктивним методом у вигляді причиннонаслідкової діаграми. Елементами діаграми є вхідні фактори та величини, які
безпосередньо вимірюють для визначення поверхневої густини теплового
потоку, а також фізичні ефекти, що мають вплив на кінцевий результат –
точність відтворення розміру одиниці вимірювання. Такий підхід дозволив
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виявити джерела невизначеності, які мають найбільший вплив на результат
вимірювання.
На основі проведених досліджень виявлено визначальний вплив на
невизначеність результату відтворення одиниці вимірювання кондуктивним
методом втрати потужності через теплоємність джерела теплової енергії.
Запропоновано

компенсувати

цей

вплив

зменшенням

теплоємності

основного нагрівника.
Зменшення
дисертаційного

теплоємності
дослідження

основного
здійснено

нагрівника

шляхом

в

рамках

зменшення

його

геометричного розміру (товщини). Дослідження показали, що 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
сумарної

невизначеності

результатів

вимірювання

при

застосуванні

нагрівника товщиною 1,5 мм та розрахунковою теплоємністю 8,5 Дж / К.
На підставі цього, запропоновано 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.
Одним із шляхів уникнення впливу теплоємності джерела теплової
енергії є застосування радіаційного способу формування теплового потоку,
що і було реалізовано в діапазоні (1-50) Вт/м2. Розробленню відповідного
модуля еталону поверхневої густини теплового потоку присвячено четвертий
розділ.
Запропоновано схему реалізації радіаційного способу відтворення
нормованого значення теплової енергії та визначено основні чинники, що
впливають на рівномірність розподілу поля теплового потоку при
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абсолютному методі вимірювання. 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. Отримані
результати дозволили визначити зону однорідності теплового випромінення
на теплосприймальній поверхні.
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 джерело теплової енергії обґрунтовано застосування галогенних
ламп розжарювання, що генерують потік теплового випромінення в ближній
інфрачервоній області спектру. Визначення розподілу поля потоку теплового
випромінення по поверхні тепловідводу проведено шляхом дослідження
інтенсивності ефективного випромінювання кожної поверхні вимірювальної
комірки через рівняння переносу енергії випромінювання у виді векторного
поля.
Результати

комп’ютерного

моделювання

переносу

енергії

випромінюванням показали, що величина швидкості руху внутрішнього
середовища свідчить про наявність невимушеної конвекції в області
розташування ламп, але 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%.
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Шостий

розділ

присвячено

розробленню

апаратно-програмного

забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку та
розвитку окремих складових його методичного забезпечення.
Апаратна частина еталону поверхневої густини теплового потоку за
модульним принципом включає три теплових блоки, в яких забезпечено
реалізацію методів відтворення та передавання розміру одиниці вимірювання
поверхневої густини теплового потоку в широкому динамічному діапазоні.
Програмне забезпечення, що призначене для індикації значень вимірюваних
величин

та

опрацювання

результатів

вимірювання

з

подальшим

документуванням даних у файл, дозволяє створювати індивідуальні
конфігураційні файли для кожної реалізації процесу вимірювання, визначати
порядок опитування каналів, встановлювати проміжок часу між опитуванням
каналів і періодичність опитування.
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.
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.
На основі проведених досліджень обґрунтовано перспективні напрями
вдосконалення

метрологічного

забезпечення

вимірювань

поверхневої

густини теплового потоку в широкому діапазоні.
Результати дослідження впроваджено на підприємствах країни та у
навчальному процесі вищих навчальних закладів, зокрема: сенсори теплового
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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

використані

у

навчальному процесі кафедри інформаційно-вимірювальної техніки 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.)
Ключові слова: густина теплового потоку, невизначеність вимірювань,
спосіб калібрування, сенсор теплового потоку, метрологічне забезпечення.
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ABSTRACT

Kovtun S.I. Scientific and technical principles for ensuring the unity of
measurement of the surface density of heat flux. – Manuscript.

Thesis for obtaining the doctor of sciences degree in technical sciences;
specialty 05.11.04 – devices and methods for measurement of thermal quantities. –
Institute of Engineering Thermophysics of National academy of sciences of
Ukraine. – Kyiv, 2018.
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.
The relevance of this area of research and substantiates the choice of the
topic of the dissertation, formulated the purpose and tasks of the research, the
scientific novelty and the practical significance of the results obtained, the link
with the scientific programs, themes, plans, the personal contribution of the
applicant, the state of publications and the approbation of the results of the
dissertation research, information on their implementation and the structure of
work were showed in the introduction.
In the first section, a comprehensive analysis of measurements of the
surface density of the heat flow, relevant for various branches of scientific and
applied research is carried out. It is established that for measuring tasks in
building, agricultural industries, medicine, the actual values are small values of the
density of heat flux in the range (1 ÷ 1 000) W/m2, in aerospace research (100 ÷
20 000) W/m2, in the control of objects of power engineering and fire tests it is
relevant the heat flux density to 200 000 W/m2. For realization of measurements
both contact sensors of a thermal stream and heat receivers are used.
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An overview of the national base of standards showed that today in
Ukraine metrological measurements of the surface density of the heat flow in the
range which limits are an order of magnitude narrower than the demanded.
The work analyzes world trends in the development of the metrological
support system in the field of measuring the heat flux and its surface density, as
well as the data of the first interlaboratory comparison of measurements of the
surface density of the heat flux within the EUROMET project.
As the results of the analysis, a scientific-and-applied problem was
formulated. It is related to the necessity of ensuring the unity of the measurement
of the surface density of the heat flux of the heat flux in a wide dynamic range,
which will increase the accuracy and reliability of the measurement results.
In the second section a generalized methodology for ensuring the unity of
measurements of the surface density of the heat flow, the concept of modular
construction of the standard in the wide dynamic range have been developed.
The basis of the methodology is three directions of development of
scientific and applied principles of ensuring the unity of measurements, namely:
theoretical, hardware-software and methodological support. Each of these
directions involves the solution of a number of specific problems that take into
account the peculiarities of the scope of the application of measurements of the
surface heat density, applied methods and means of measurement, their
characteristics.
For solve the scientific-applied problem formulated in the thesis, the
general model of the thermal field as a research object, in the form of a vector
random field, is proposed. The obtained mathematical models, which essentially
describe the function of uncertainty, allow to make a physically grounded
conclusion about the necessity of measuring and realizing its main goal - to reduce
the region of values – of the primary function of the uncertainty of the object of
study by conducting a measurement experiment and obtaining the result of
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measurement. This is an effective tool for reducing the uncertainty of
measurements and, as a consequence, obtaining reliable information.
To justify the possibility of expanding the range of measurement of the
surface density of the heat flow, a mathematical model is proposed that illustrates
the relationship between the reproduction unit measurement unit and individual
components of uncertainty sources that affect the accuracy of forming a unit of
measurement for different heat transfer processes.
The conceptual model of the realization of the standard of the heat flux
density according to the modular principle is proposed, the features of which are
the division of the dynamic range into parts, in each of which different methods of
forming and transmitting heat energy and a single module for the registration and
processing of measurement information were used. 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 third section is devoted to questions of metrological maintenance of
measurements of the surface density of the heat flow with the conductive supply of
thermal energy in the range 20…2·103 W/m2.
The structural model of formation of uncertainty of the measurement
results by the conductive method in the form of a causal diagram is proposed. The
elements of the diagram are input factors and quantities that are directly measured
to determine the surface density of the heat flow, as well as the physical effects
that have an effect on the final result - the accuracy of reproduction of the size of
the unit of measurement. This approach allowed identifying sources of uncertainty
that have the greatest impact on the measurement result.
On the basis of the conducted researches, the determining influence on the
uncertainty of the reproduction result of the unit of measurement by the conductive
method of power loss due to the heat capacity of the heat energy source was
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detected. It is proposed to compensate for this effect by reducing the heat capacity
of the main heater.
Reducing the heat capacity of the main heater in the framework of the
dissertation research is carried out by reducing its geometric size (thickness).
Studies have shown that the range of reproducible values – of the surface density
of a heat flow can be expanded downwards by the task of the boundary value of
estimating the component of the uncertainty at a level that does not lead to an
increase in the total uncertainty of the measurement, with a decrease in the
thickness of the heater. Experimental verification of the concluded conclusions was
made by investigating the summary uncertainty of the measurement results in the
application of a heater of 1.5 mm thickness and the calculated heat capacity
8,5 J/K.
On the basis of this, the criterion of optimization of the range of
measurement of the surface density of the heat flux is proposed, taking into
account the influence of the parameters of the form and thermophysical properties
of the heat energy source on the accuracy of reproduction values of the surface
density of the heat flow.
One of the ways of avoiding the influence of the heat capacity of the heat
energy source is the application of the radiation method of forming the heat flow,
which was realized in the range (1-50) W/m2. The fourth section is devoted to the
development of the corresponding module of the standard of the heat flux density.
The scheme of realization of the radiation method of reproduction of the
normalized value of thermal energy is proposed and the main factors influencing
the uniform distribution of the field of the heat flow with the absolute
measurement method are determined. The analysis of the degree of uniformity of
the distribution of the heat flux on the heat radiator surface is performed on the
example of heat exchange by radiation between the surfaces of the source and the
heat radiator surfaces, which is determined by the angular coefficient of radiation.
For this purpose, the problem of propagation of the radiation flux from a limited
17

surface in the form of a disk to an elementary platform located on the surface of
the heat radiator is considered, and these surfaces are in parallel planes. The
obtained results allowed determining the zone of homogeneity of thermal radiation
on a heat-receiving surface.
The fifth section is devoted to the development of the heat block module of
the heat flux surface density standard to ensure unity of measurements in the range
(1∙103-2∙105) W/m2.
As a source of thermal energy, the use of halogen filament lamps, which
generate a thermal radiation flux in the near-infrared spectral region, is
substantiated. Determination of the distribution of the field of the heat radiation
flux on the heat radiator surface is carried out by studying the intensity of the
effective radiation of each surface of the measuring cell through the equation of
transport of energy of radiation in the vector field form.
The results of computer simulation of energy transport by radiation showed
that the velocity of the internal environment indicates the presence of a relaxed
convection in the location of the lamps, but there is no convective component of
the heat exchange on the heat transfer surface. The performed simulation showed
that the value of the thermal radiation flux in the central heat transfer zone reaches
187 kW/m2, and with the approach to the side surfaces of the emitter are reduced to
165 kW/m2. Consequently, the uneven distribution of the thermal field on the heat
transfer surface is 10%.
The sixth chapter is devoted to the development of hardware and software
for the unity of measurement of the surface density of heat flux and the
development of individual components of its methodological support.
The hardware part of the standard of the heat flux density according to the
modular principle includes three thermal blocks in which the realization of
reproduction methods and the transfer of the unit of measurement of the surface
density of the heat flux in a wide dynamic range is ensured. Software designed to
display the measured values and process the measurement results, further
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documenting the data into a file, allow you to create individual configuration files
for each implementation of the measurement process, determine the order of
polling channels, establish the time interval between the polling of channels and
the frequency of the survey.
For the methodical maintenance of measurements of the surface density of
the heat flow with the use of contact measuring devices, the method of calibrating
the sensors of the heat flow has been improved, which made it possible to
implement the verification procedure at the site of operation without dismantling
the sensors.
In the work, 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 the specific spatial and temporal arguments of the process of
measuring the surface density of the heat flux and to widen the scope of
application of heat flow sensors.
Based on the conducted researches, perspective directions of improvement
of the metrological support of measurements of the surface density of the heat flux
in a wide range have been substantiated.
The research results are implemented at the enterprises of the country and
in the educational process of higher educational schools, in particular: heat flow
sensors with heat-correction and high-temperature sensors are implemented in
PJSC «HARTRON», Kharkov (acceptance acts 12.03.2014, 27.03.2014,
15.05.2014, 19.05.2014); the method of calibration of heat flow sensors under
operating conditions is introduced in LLC SPE "Machine Building", Dnipro
(acceptance act 16.01.2018); theoretical and applied results are used in the
educational process of the Department of Information and Measurement equipment
of the of NTUU "KPI named after I. Sikorsky", Kyiv (acceptance act 14.03.2018)
and the Departments of Information and Measurement Systems of the National
Aviation University, Kyiv (acceptance act 19.06.2018)
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
С – теплоємність, Дж/К;
с – питома теплоємність, Дж/(кг·К);
D – діаметр, м;
F – площа поверхні, м2;
Н – висота,м;
h – товщина, м;
I – сила струму, А;
– інтенсивність випромінювання;
К – коефіцієнт перетворення сенсора, Вт/мВ;
k – коефіцієнт охоплення;
q – густина теплового потоку, Вт/м2;
Q – тепловий потік, Вт;
R – тепловий опір, м2 К/Вт;
– електричний опір, Ом;
r – радіус
T – абсолютна температура, К;
t – часовий простір;
U – розширена невизначеність;
u – стандартна невизначеність;
V – напруга, В;
W – електрична потужність, Вт;
Ф – роздільний кутовий коефіцієнт;
α – термоелектрична чутливість, мВ/К;
ɛ – коефіцієнт емісії поверхні теплообміну;

 - коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м·K)
 – густина, кг/м3 ;

 – вхідна величина
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 - час, с;
φ – кутовий коефіцієнт випромінювання;
χ - коефіцієнт відбиття;
ІНДЕКСИ:
пр – приведений;
Н – нагрівник;
Д – допоміжний;
в.п. – верхня поверхня;
sens – сенсор;
К – міра;
1 – джерело теплового випромінювання;
2 – тепловідвід;
ТЕ – одиночний термоелемент;
ef – ефективний;
abs – абсолютний;
пад – падаючий;
погл – поглинутий;
air – повітря;
cond – кондуктивний;
conv – конвекктивний;
rad – радіаційний;
ст. – стінка;
відн – віднесення;
ОСНОВНІ СКОРОЧЕННЯ:
ПТП – перетворювач (сенсор) теплового потоку;
АЧТ – абсолютно чорне тіло;
ІЧ – інфрачервоний;
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СКВ – середньоквадратичне відхилення;
АЦП – аналого–цифровий перетворювач;
ЕРС – електрорушійна сила;
РЕ – робочий еталон;
ІВТ – інформаційно-вимірювальна технологія.
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ВСТУП
Процеси теплообміну в природі відбуваються неперервно та присутні у
всіх

сферах

діяльності

людства.

Дослідження

та

модернізація

теплоенергетичних об'єктів, енергоємних технологій, впровадження нових
енергоефективних матеріалів тісно пов'язані з вимірюванням, оперативним
контролем

і

регулюванням

теплових

процесів,

інформативною

характеристикою яких є тепловий потік. Надійні значення густини теплового
потоку також важливі для зниження глобального енергоспоживання у світі,
адже є прямим показником теплових втрат об’єктів. Значне поширення
безпосереднього вимірювання поверхневої густини теплового потоку,
насамперед, зумовлено такими його перевагами як можливість вимірювання,
оперативного контролю і регулювання теплових процесів практично будьяких об'єктів з будь-яких матеріалів, стан яких можна оцінити за
нерівномірністю розподілу теплового поля.
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, Murthy A.V.,
Черепанова В.Я., Дульнева Г.Н., Яришева Н.А., Сапожникова С.З. та ін.
У зв'язку з тим, що засоби вимірювання поверхневої густини теплового
потоку

стали

широко

застосовувати

в

сертифікаційних

центрах

і

лабораторіях України при теплових випробуваннях нових матеріалів, в тогму
числі і композитів, виробів, конструкцій, а також для контролю теплових
втрат в енергетиці, будівництві, комунальному господарстві, питання
забезпечення єдності вимірювань теплового потоку в Україні набувають
пріоритетного напрямку. З появою нових завдань в теплометрії, розв’язання
яких вимагає розширення діапазону вимірювань і границь температури
експлуатації засобів вимірювання теплового потоку, постають питання щодо
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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 (BIPM, Міжнародне бюро мір і ваг) 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 [1].
Саме тому, забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини
теплового потоку є актуальним питанням.
Обґрунтування вибору теми досліджень.
Впродовж останніх десятиліть вимірювання безпосередньо поверхневої
густини теплового потоку набуло поширення в різних галузях наукових та
прикладних досліджень в Україні та країнах світу. Для їх реалізації
застосовують як контактні сенсори теплового потоку, так і приймачі
теплового випромінювання. Кількість засобів вимірювання та число їх
модифікацій безупинно зростає.
Для метрологічного забезпечення приймачів теплового випромінення в
ННЦ «Інститут метрології» (м. Харків) створено Державний еталон одиниці
енергетичної

освітленості

некогерентним

випромінюванням.

Еталон

призначений для відтворення та передавання одиниці густини потоку
оптичного випромінювання 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
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діапазоні від 400 Вт/м2 до 1360 Вт/м2. Особливості конструкції 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 відзначити, що в силу відмінності способу відтворення теплової
енергії в УВТ-1 та в ДЕТУ 11-01-96, їх звірення на разі неможливе. 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 безконтакних засобів
вимірювання.
Таким чином, в Україні склалися умови, які вимагають істотного
оновлення еталонної бази та вдосконалення метрологічного забезпечення
теплометрії, які б відповідали сучасним потребам щодо діапазону
вимірювань та сприяли достовірності результатів вимірювання.
Тому, розвиток теоретичних засад, методологічного апарату та
вдосконалення еталонної бази забезпечення єдності вимірювань поверхневої
густини теплового потоку в широкому діапазоні, що задовольнить потреби у
теплових вимірюваннях в різних галузях наукових і прикладних досліджень,
є актуальною науково-прикладною проблемою.
Вирішення

поставленої

в

роботі

науково-прикладної

проблеми

дозволить створити сучасний метрологічний комплекс, за допомогою якого
можуть бути реалізовані дослідження характеристик засобів вимірювання
поверхневої густини теплового потоку в широкому динамічному діапазоні,
що сприятиме отриманню достовірних результатів вимірювання в актуальних
галузях науки і промисловості.
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана у відділі теплометрії, діагностики та оптимізації в
енергетиці Інституту технічної теплофізики НАН України в рамках
пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України, визначених
Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки и техніки»
№2623-3 від 11.07.2001 (ст.7) з урахуванням внесених змін №2623-14 та
№2623-6 від 09.09.2010 р, за напрямом діяльності ІТТФ «Теорія вимірювання
теплових величин та створення нових теплофізичних приладів і систем» з
наступних проблем, програм, тем і наукових проектів:
– тема 1.7.1.843 «Розвиток теоретичних засад моніторингу технічного
стану об’єктів теплоенергетики та підвищення їхньої ефективності» (2012 –
2016 р. №ДР 0112U001929);
– тема 1.7.1.865 «Розроблення наукових

основ, вимірювальних

технологій та систем шумової діагностики теплоенергетичного обладнання в
житлово-комунальному господарстві» (2015 – 2019 р. №ДР 0115U000776);
– НДР в рамках програмно-цільової та конкурсної тематики НАН
Україниза договором № 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-технічної 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 їх метрологічного
забезпечення;
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– обґрунтувати концепцію модульної побудови еталону поверхневої
густини теплового потоку з розділенням динамічного діапазону на
піддіапазони 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

експериментальні

густини
дослідження

теплового

потоку

метрологічних

та

провести

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.

36

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 діапазону 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.
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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
інтегральний

вимірювання
результат

при

застосуванні

метрологічного

засобів

вимірювання

забезпечення

як

вимірювань

поверхневої густини теплового потоку.
4. Розроблено методики 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 їх 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
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16.01.2018

р.);

навчальному

теоретичні

процесі

та

кафедри

прикладні

результати

використані

інформаційно-вимірювальних

у

систем

приладобудівного факультету 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. 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.
(спеціалізована

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

науково-технічній

конференції

«Метрологія

та

вимірювальна техніка», м. Харків, (2016 р.);
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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 науково-технічній 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

Міжнародна

науково-технічна

конференція

«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 (МІВТ-2017)», м. Київ, 2017р.;
XVII

Міжнародній

науково-технічній

конференції

«ПРИЛАДОБУДУВАННЯ: стан і перспективи», м. Київ, 2018р.;
ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної
електротехніки-2018», м. Київ, 2018 р.,
Міжнародній конференції «Дні неруйнівного контролю», м. Созополь
(Болгарія), 2018 р.
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Публікації.
За темою дисертації опубліковано 33 наукові праці, серед яких: 3
монографії, 20 статей у фахових періодичних виданнях, зокрема 14 статей в
іноземних виданнях та виданнях України, що включені до міжнародної
наукометричної бази даних Index Copernicus, 10 публікацій у збірниках
матеріалів міжнародних науково-технічних конференцій.
Структура та обсяг дисертації.
Дисертація складається із анотацій, вступу, 6 розділів, висновків, списку
використаних джерел з 158 найменувань, 3 додатків та містить 67 рисунків і
10 таблиць. Загальний обсяг роботи складає 318 сторінок.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ВИМІРЮВАНЬ ПОВЕРХНЕВОЇ ГУСТИНИ
ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ ТА ЇХНЬОГО МЕТРОЛОГІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1.1 Вимірювання поверхневої густини теплового потоку
в наукових та прикладних дослідженнях
Предметні сфери використання вимірювань поверхневої густини
теплового потоку достатньо різноманітні. Зокрема, у будівельній галузі за їх
допомогою проводять контроль якості будівельних матеріалів; контроль
локальних та трансмісійних тепловтрат огороджувальних конструкцій
будівель, в медицині – діагностику різних захворювань у травматології,
онкології, тощо; визначення теплового комфорту тіла в певному положенні
та ситуації; в космічних дослідженнях визначають тепловий стан об’єктів; в
теплоенергетиці – контроль локальних тепловтрат та визначення якості
теплоізоляції трубопроводів, контроль інтегральних тепловтрат об'єктів
енергетики під час експлуатації та інше.
В усіх цих випадках значення поверхневої густини теплового потоку є
інформативною

характеристикою,

яка

вимірюється

із

застосуванням

відповідних сенсорів, які виступають як первинні перетворювачі в системах
контролю і діагностики та як чутливий елемент теплофізичних приладів.
В теплоенергетиці вимірювання поверхневої густини теплового потоку
дозволяють вирішити ряд практичних завдань [2-6]. Моніторинг і
діагностика

стану

теплоізоляції

енергетичного

обладнання

включає

вимірювання локальних теплових потоків у різних точках поверхні цього
обладнання, наприклад, на обмурівці котлів, ізоляції теплопроводів і т.п.
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Виявлення локальних місць різкого підвищення теплового потоку свідчить
про наявність пошкодження поверхні об’єкту дослідження. Дані про теплові
потоки крізь теплоізоляцію необхідні також для складення енергетичних
балансів обладнання та визначення його коефіцієнту корисної дії.
Вимірювання

густини

потоку

теплового

випромінювання

дозволяє

організувати безупинний контроль локальних теплових потоків, що відкриває
можливість поточного коректування режимних факторів: загальної витрати
повітря, розподілу витрат палива й повітря по пальниках, співвідношення
первинного та вторинного повітря, кута повороту пальників та ін.
Діагностика та контроль теплового стану електричних машин є одним з
пріоритетних завдань при забезпеченні безаварійного та ефективного
функціонування, адже їх робота, як і будь-яких перетворювачів енергії,
пов’язана із втратами енергії. Теплота, що виділяється внаслідок таких втрат,
спричиняє підвищення температури окремих вузлів. При підвищенні
температури відбувається прискорення процесів старіння та погіршення
властивостей діелектриків, що врешті решт призводить до теплового або
електричного пробою, критичні значення температури впливають на роботу
підшипників, колекторно-щіточних вузлів, тощо [7-9].
В системах керування зі зворотнім зв’язком перевагою застосування
засобів вимірювання безпосередньо теплового потоку є те що, при контролі
параметрів об’єкту за температурою фіксується лише результат теплової дії,
а визначення теплового потоку дозволяє виявити збурюючий вплив на
початковій стадії, зпрогнозувати його розвиток та своєчасно відкорегувати
режим роботи машини аби уникнути критичного підвищення температури
відповідальних елементів конструкції [10].
В роботі [11] наведено приклад експериментального дослідження
параметрів системи охолодження електричної машини на постійних магнітах
із застосуванням сенсорів теплового потоку. Сенсор встановлювався в
заглиблення на поверхні обмотки статора електромотору, що мінімізувало
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його вплив на повітряний потік у зазорі між статором і ротором. Проведені
досліди дозволили визначити локальний тепловий потік, що індукується
зворотньою електрорушійною силою мотору, теплові втрати у статорі,
джоулеві втрати на магнітах. За результатами вимірювань розраховані такі
параметри теплообміну як числа Нуссельта, Рейнольдса та коефіцієнт
локальної тепловіддачі, що дозволило провести більш поглиблений аналіз
потоку охолоджуючого середовища в повітряному проміжку. Отже, для
задоволення потреб енергетичної галузі актуальними є вимірювання
теплового потоку в достатньо широкому діапазоні: від 100 Вт/м2 при
визначенні локальних тепловтрат та визначення якості теплоізоляції
трубопроводів до 200 000 Вт/м2 при контролі об'єктів енергетики під час
експлуатації.
Вимірювання густини теплового потоку для вирішення завдань
будівельної галузі регламентоване низкою стандартів [12-18] і нормативних
документів [19, 20]. За їх допомогою проводять контроль якості будівельних
матеріалів;

контроль

локальних

та

трансмісійних

тепловтрат

огороджувальних конструкцій будівель [21]. При використанні сучасних
теплоізоляційних огороджувальних конструкцій типу "теплий будинок" в
нормальних умовах експлуатації для кліматичної зони України густина
теплового потоку, що проходить через стіни, дорівнює 6 Вт/м2 ÷ 8 Вт/м2, а
через вікна 20 Вт/м2 ÷ 25 Вт/м2. Для оцінки параметрів мікроклімату, зокрема
теплового

комфорту

в

опалювальний

сезон,

актуальний

діапазон

вимірюваних значень поверхневої густини теплового потоку становить
(100 ÷ 1 000) Вт/м2.
В медицині фізіологічний стан тіла людини оцінюють за зміною
температури та теплового потоку на поверхні шкіри, адже давно помічено,
що температура поверхні тіла контролюється циркуляцією крові під шкірою,
локальним метаболізмом та теплообміном між шкірою та навколишнім
середовищем. Зміна будь-якого з цих параметрів може спричинити зміну
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теплового потоку на поверхні тіла. Саме цей факт дозволив використовувати
аномалії температури та теплового потоку на поверхні шкіри людини для
клінічної діагностики. На відміну від діагностики з використанням
радіоактивних чи ізотопних маркерів, теплова діагностика не шкодить
організму

людини.

У

роботах

[19-24]

показано

ефективність

високодискретної термографії поверхні шкіри як ефективного діагностичного
інструменту.
В медицині при тепловій діагностиці найчастіше використовується
інфрачервона термометрія, що
випромінювання

об’єкта.

В

базується

порівнянні

на вимірюванні
з

неінвазивними

теплового
методами

діагностики, наприклад ядерно-магнітним резонансом, мікрохвильовими або
ультразвуковими, методи теплометрії є більш безпечними та простими.
Авторами роботи [25-27] виявлено, що піддавання тіла людини нагріванню
або охолодженню викликає різну теплову відповідь тканин, здорових та
хворих, а також з різними судинними структурами.
При розробленні ракет-носіїв, призначених для виведення на орбіту
космічних апаратів, серед багатьох факторів, що вимагають уваги, велике
місце займає проблема захисту головної частини ракети від перегріву в
щільних шарах атмосфери. Достатність теплового захисту є визначальною
умовою як для уникнення руйнування несучої конструкції, так і для
забезпечення оптимального теплового режиму в зоні розміщення корисного
вантажу, при якому зберігається їх нормальне функціонування. Ця проблема
вирішується виготовленням головного обтічника з термостійких матеріалів і
нанесенням на його зовнішню поверхню теплозахисного покриття.
Для розрахунку параметрів теплозахисних покриттів необхідна
інформація про аеродинамічне теплове навантаження на головну частину,
величину

якого

традиційно

визначають

методами

математичного

моделювання на підставі показів перетворювачів температури, встановлених
під теплозахистом несучої конструкції, з урахуванням турбулентно45

ламінарного переходу режиму течії в пограничному шарі [28, 29]. Однак,
неоднозначність даних про момент зміни аеродинамічного режиму в польоті
зумовлює розбіжності в розрахункових значеннях коефіцієнтів теплообміну,
які подекуди сягають 37% [30].
Застосування засобів вимірювання дійсних значень теплового потоку,
що надходить на зовнішню поверхню головного обтічника ракети-носія, та
теплового потоку направленого від внутрішньої поверхні корпусу обтічника
у зону розташування корисного вантажу, дозволяє не лише проводити
контроль достатності теплового захисту в режимі реального часу, а й
оптимізувати вибір теплозахисту, що відкриває шлях до збільшення маси
корисного вантажу на десятки кілограмів.
На рис. 1.1 проілюстровано діапазон вимірювань поверхневої густини
теплового потоку найбільш затребуваний на сьогодні.
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Рис. 1.1. Актуальний діапазон вимірювань поверхневої густини
теплового потоку для галузей народного господарства
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1.2. Фізичні принципи формування теплового потоку
та визначення одиниці вимірювання його поверхневої густини
Калібрування та повірка будь-якого засобу вимірювання теплового
потоку, в кінцевому рахунку, зводиться до завдання еталонованої величини –
теплового потоку або його поверхневої густини, що проходить крізь
досліджуваний сенсор чи надходить до порожнини приймача теплового
випромінення, і забезпечення вимірювання його вихідного сигналу з
максимально можливою точністю. Результат калібрування головним чином
залежить від точності відтворення заданого значення поверхневої густини
теплового потоку в кожній фіксованій точці діапазону вимірювань, а також
від похибки реєструючого приладу.
Виходячи з основних законів фізики сформувати і виміряти поверхневу
густину теплового потоку принципово можна декількома способами.
Розглянемо їх.

1.2.1 Електронний нагрів
За електронного нагріву еталонований тепловий потік створюється за
допомогою бомбардування потоком електронів теплосприймальної поверхні
засобу вимірювання [31, 32]. При цьому густина теплового потоку,
створюваного електронним пучком на поверхні, визначається рівністю:

q  e U ,

(1.1)

де e  I A − щільність потоку електронів; I − струм електронного пучка,

A − площа поверхні, що бомбардується; U − напруга керуючого електрода.

47

Підведення енергії до тіл електронним нагрівом почали застосовувати в
металургії чистих металів [33], високофорсованому теплообміні [34],
електроніці

великих

потужностей,

тощо.

Можливість

практично

необмеженого збільшення густини теплового потоку, що формується,
дозволяє використовувати цей спосіб для дослідження метрологічних
характеристик

різних

засобів

вимірювання,

зокрема,

радіометрів,

призначених для вимірювання теплового потоку при аеродинамічному
нагріванні [35]. Спосіб електронного нагріву запропонували застосовувати
автори роботи [31]. Зміна інтенсивності теплового потоку відбувається
практично безінерційно, що важливо при дослідженні сенсорів, призначених
для роботи в нестаціонарних умовах. Електронне бомбардування дозволяє
досить точно відтворювати і визначати значення густини теплового потоку,
однак, реалізація електронного пучка можлива лише в умовах глибокого
вакууму, що сильно обмежує застосування цього способу та здорожує
процедури калібрування та періодичних повірок.
1.2.2 Радіаційний спосіб
Радіаційний спосіб [36-40], який базується на закономірностях
теплового випромінювання, дозволяє визначати значення його густини за
температурою випромінювача, ступеня чорноти поверхонь теплообміну і
геометричними параметрами системи «джерело теплової енергії – сенсор».
Відповідно до закону Стефана-Больцмана, густина потоку теплового
випромінення,

що

теплосприймальну

надходить
поверхню

від

джерела

засобу

теплової

вимірювання,

енергії

на

визначається

співвідношенням:
q   пр  12    T14  T24  ,

(1.2)
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де  пр – приведена ступінь чорноти поверхонь теплообміну;
коефіцієнт взаємного опромінення;
значення

температури

12 – кутовий

 – стала Стефана-Больцмана; Т1 и Т 2 –

поверхні

джерела

теплової

енергії

і

теплосприймальної поверхні засобу вимірювання, відповідно.
Сучасний рівень розвитку термометрії забезпечує високу точність
завдання і вимірювання значень температури. Стала Стефана-Больцмана є
фундаментальною

фізичною

константою,

значення

якої

  5,670400(40)  108 Вт/(м2·К4) відомо також з високою точністю [41], тому
точність вимірювання густини потоку теплового випромінення залежить в
основному

від

точності

визначення

терморадіаційних

характеристик

поверхонь засобу вимірювання і джерела теплової енергії. В даний час ці
величини вимірюють з невизначеністю результату не менш 1 %.
1.2.3 Кондуктивний спосіб
Кондуктивний

спосіб

[36,

41,

42],

заснований

на

теорії

теплопровідності. Відповідно до закону Фур'є, густина теплового потоку
крізь шар однорідного матеріалу пропорційна градієнту температури:

q    (Т / х)    Т / h ,

(1.3)

де  – коефіцієнт пропорційності – коефіцієнт теплопровідності шару, який
бере участь у теплообміні; T / x – градієнт температури; T – різниця
температури між джерелом і стоком теплоти; h – товщина шару.
При реалізації цього способу формування теплової енергії між
джерелом і стоком теплоти, різниця температури яких підтримується
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постійною T  const , розміщують зразок матеріалу товщиною h з відомим
значенням коефіцієнта теплопровідності  .
На точність формування теплової енергії заданого значення цим
методом, окрім невизначеності вимірювання температури і товщини
теплопровідного шару – еталонного зразку, впливає невизначеність
визначення коефіцієнта теплопровідності, яка в даний час навіть для робочих
еталонів теплопровідності становить 3% [42].
Еталоноване значення густини кондуктивного теплового потоку може
бути також задано за допомогою підведення електричної потужності W до
джерела теплоти [43-46] – електричному нагрівнику, що має скінченні
геометричні розміри, і визначається формулою:
q W F ,

(1.4)

де F − площа робочої поверхні джерела теплової енергії.
При цьому джерело теплової енергії, як правило, приводиться в
контакт з досліджуваним сенсором. Основна вимога до апаратури, що
реалізує цей спосіб формування теплової енергії, є забезпечення скерованого
в заданому напрямку теплового потоку і точного вимірювання значення
підведеної теплової потужності. З огляду на сучасний високий рівень
розвитку електричних вимірювань, саме такий спосіб формування і
вимірювання нормованого значення густини теплового потоку є достатньо
точним і найбільш перспективним.

1.2.4 Конвективний спосіб
Конвективний спосіб заснований на закономірностях теплопередавання
між поверхнею тіла і рухомим середовищем [47]. Він дозволяє визначати
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густину теплового потоку відповідно до закону Ньютона-Ріхмана за
різницею значень температури поверхні тіла та середовища і значенням
коефіцієнта теплообміну:

q    (Tcep  Tn ) ,

де

 – коефіцієнт теплообміну;

(1.5)

Tcep і Tn – значення температури

середовища та поверхні тіла, відповідно.
Велику увагу при формуванні теплової енергії даним способом
потребує жорстке підтримання режиму течії рухомого середовища, так як
саме цей факт визначає механізм передавання теплоти. Крім того, за
конвективного підведення теплової енергії дуже важко надати тепловому
потоку потрібний напрямок та сформувати однорідне поле на поверхні
засобу вимірювання. Отже, слід констатувати, що з огляду на те, що
конвективний спосіб окрім перенесення енергії супроводжується ще й
перенесенням маси речовини (рухомого середовища) – застосування його для
еталонування поверхневої густини теплового потоку є недоцільним.
Отже, аналізування фізичних принципів формування теплової енергії
дозволяє зробити ряд важливих висновків для визначення напрямів
подальшого розвитку еталонної бази теплометрії, а саме:
– спосіб електронного нагріву дозволяє сформувати одиницю
вимірювання поверхневої густини теплового потоку в широкому діапазоні
значень, але при цьому вимагає забезпечення глибокого вакууму, що сильно
обмежує застосування цього способу та здорожує процедури калібрування та
періодичних повірок;
–

конвективний

спосіб

окрім

перенесення

теплової

енергії

супроводжується ще й перенесенням маси речовини. Такий спосіб є
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виправданим при аеродинамічних теплових випробуваннях, але для
еталонування одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку в
силу низької відтворюваності нормованого значення є недоцільним;
– суттєвими перевагами володіють радіаційний та кондуктивний
способи формування теплової енергії теплового потоку, що і зумовило
найбільше поширення відповідних еталонів та засобів калібрування сенсорів
теплового потоку і приймачів теплового випромінення.
На сьогодні відома велика група метрологічних комплексів, установок
та стендів, створених в різних країнах світу, що реалізують той чи інший
спосіб формування теплової енергії [50-59] при еталонуванні поверхневої
густини теплового потоку в інтересах забезпечення єдності вимірювань.

1.3 Тенденції розвитку метрологічного забезпечення
вимірювань поверхневої густини теплового потоку

1.3.1 Еталонна та нормативна бази вимірювань
поверхневої густини теплового потоку
На сьогодні у світі питаннями забезпечення єдності вимірювань
поверхневої густини теплового потоку на державному рівні займаються у
США, Угорщині, Японії, Нідерландах, республіці Корея, РФ і в Україні. У
таблиці 1.1 представлено дані щодо реалізації одиниці вимірювання
поверхневої густини теплового потоку в світі.
Тут систематизовано інформацію щодо способів формування теплової
енергії,

фундаментальних

законів

визначення

одиниці

вимірювання,

реалізованих діапазонів за тепловим потоком та температурою, а також
зазначені дані щодо забезпеченої розширеної невизначеності результатів
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відтворення поверхневої густини теплового потоку у світовій практиці
метрологічного забезпечення теплових вимірювань.
Таблиця 1.1
Реалізація одиниці вимірювання поверхневої
густини теплового потоку в світі
Країна,
організація
1

Спосіб
формування
теплової
енергії
2

Визначення
одиниці
вимірювання
3

Діапазон за
тепловим
потоком,
Вт/м2
4

Діапазон за
Розширена
температурою, невизначеК
ність, %
5

6

радіаційний

закон СтефанаБольцмана

1·103…1·105

300

0,5-2

кондуктивний

закон Фур'є

10…1·103

250 … 470

2-8

кондуктивний

закон Фур'є

1 … 1·103

250 … 470

1-2

Нідерланди,
кондуктивний
NPL

закон Фур'є

1·10-1…8·104

230 … 340

2

США,
NIST
Угорщина,
MKEH

Японія

кондуктивний

закон Фур'є

1·101…1·104

250 … 400

2

Республіка
Корея,
KRISS

радіаційний

закон СтефанаБольцмана

1·103…1·104

-

2,3

РФ,
ВНИИОФИ

радіаційний

закон СтефанаБольцмана

1·103…5·103

300

0,7

РФ,
СНИИМ

кондуктивний

закон ДжоуляЛенца

1·101…1·104

200 ... 500

0,9

РФ,
ЭТАЛОН

кондуктивний

закон Фур'є

10…2 103

230 … 420

6

Україна,
ННЦ «ІМ»

радіаційний

закон СтефанаБольцмана

10…1·105

300

0,6

Україна,
ІТТФ

кондуктивний

закон ДжоуляЛенца

1·102…2·104

300 ... 500

0,6

Як видно, відтворення розміру одиниці вимірювання реалізовано у
діапазоні значень від 1 до 100 тис. Вт/м кв. переважно радіаційним та
кондуктивним способами з невизначеністю результатів вимірювання від
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0,5% за формування потоку теплового випромінення радіаційним способом
до 8% за кондуктивного способу.
Метрологічним забезпеченням теплового потоку в США займається
Національний інститут стандартів і технологій (NIST) [60-64]. Калібрування
засобів

вимірювання

теплового

потоку

відбувається

за

схемою,

представленою на рис. 1.2.
Схема ілюструє простежуваність результатів вимірювання радіометрів
і сенсорів теплового потоку до національного еталону, в якості якого
застосований високоточний кріогенний радіометр (High Accuracy Cringenic
Radiometer) [65]. Калібрування та повірка засобів вимірювання теплового
потоку виконується на еталонних установках, що містять вимірювач потоку
теплового

випромінювання

еталонного

рівня

і

джерело

теплового

випромінювання.

Рис. 1.2. Простежуваність результатів вимірювання поверхневої густини
теплового потоку, реалізована в США [65].
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Коротка

інформація

про

характеристики

джерел

теплового

випромінювання NIST, що застосовуються в метрологічних установках,
приведена в табл. 1.2.
Таблиця 1.2
Джерела теплового випромінювання, що застосовуються в системі
метрологічного забезпечення засобів вимірювання теплового потоку в США
Характеристики джерела теплового випромінювання
Тип джерела теплового

Діаметр

Діаметр

Значення поверхневої

випромінювання

порожнини,

діафрагми,

густини теплового потоку,

мм

мм

Вт/м2 (температури, К)

АЧТ циліндричної форми
зі змінною температурою
АЧТ сферичної форми

25

230

25
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3350 кВт/м2
(2773 К)
200 кВт/м2
(1373)

Залежно від потужності теплового випромінювання, яке випускає
джерело, ієрархічна схема має кілька ступенів. На чолі ієрархічної схеми
поставлений

Еталон

одиниці

вимірювання

потоку

теплового

випромінювання, в якості якого застосовано «НACR» (High Accuracy
Cringenic Radiometer) – високоточний кріогенний радіометр [66]. Із
застосуванням НACR і малопотужних лазерів калібрують приймачі
теплового випромінення першого рівня – Primari Trap Detectors (далі – PTD).
Далі цими приймачами PDТ оснащують спектральний компаратор [67] і
випромінювальну монохроматичну систему, в яких визначають чутливість
високоефективного квантового приймача – Quantum efficient Detector (QED)
із залученням надпотужних криптонових лазерів. Однак, максимум потоку
теплового випромінювання для QED на рівні 2 мВт є перешкодою для
калібрування засобів вимірювання, які працюють в більш широких
діапазонах, до яких відносяться робочі приймачі теплового випромінення та
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сенсори теплового потоку типу Гардона і Шмідта-Боелтера. Для їх
калібрування

застосовують

порожнинний

радіометр

з

електричним

заміщенням – Electrical Subsitution Radiometer (ESR), який в метрологічній
системі виконує функцію Робочого еталону. ESR призначений для
передавання розмір одиниці потоку теплового випромінювання від Еталону
вищого рангу робочим засобам вимірювання з використанням надпотужних
лазерів (переважно криптонових).
НACR – це абсолютний радіометр з відносно великою порожниною
(відповідна постійна часу близько 240 с), що працює за кріогенної
температури (близько 5 К), з вбудованим електричним нагрівником [66].
Перепад температури в порожнині радіометра, викликаний поглинутим
випромінюванням, порівнюється з електричною потужністю, витраченою на
таке ж підвищення температури шляхом електричного нагріву. Експлуатація
при

кріогенній

температурі

значно

зменшує

вплив

теплового

випромінювання від навколишнього середовища і тепловтрати по дротах. Все
це підвищує точність вимірювання падаючого випромінювання. Відносна
невизначеність вимірювання при потужності 1 мВт становить 0,02%, а при
кімнатних значеннях температури похибка зростає до 1%.
Від НACR одиниця вимірювання поверхневої густини теплового
потоку передається сенсорам теплового потоку із застосуванням різних
моделей АЧТ з регульованою температурою, що дозволяють реалізувати
процедуру калібрування в Національному інституті стандартів і технологій
(NIST) двома методами: передавання (transfer) та абсолютним [62].
Метод

калібрування

передаванням

базується

на

двокроковій

процедурі з простежуваністю результатів калібрування до еталонного
радіометра передавання. В методі не використовуються вимірювання значень
температури

для

обчислення

густини

теплового

потоку.

Натомість

використовується вимірювання сигналу на виводах сенсора теплового
потоку, який безпосередньо пов'язаний з тепловим потоком виміряним
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еталонним

радіометром

передавання.

Як

джерело

передавання

для

широкосмугового калібрування сенсора з простежуваністю результатів
калібрування до еталонного радіометра передавання використовується макет
абсолютно чорного тіла виду високотемпературної графітової труби.
Відхилення параметрів джерела передавання від абсолютно чорного тіла
мало впливає на процес калібрування оскільки сам еталон передавання
калібрувався по первинному еталону випромінювання.
Перший

крок

двокрокової

процедури

методу

калібрування

передаванням є нормування порожнинного еталону передавання по
первинному

еталону

випромінювання

з

використанням

лазерного

випромінювання як джерела передавання.
Первинним еталоном [66], який використовується на першому кроці є
детектор квантової ефективності (QED) який є абсолютним радіометричним
еталоном у видимому діапазоні довжин хвиль (360…800 нм). Повне
перетворення падаючого потоку фотонів досягається завдяки трьом
кремнієвим фотодіодам, які розташовані таким чином, щоб утворювати в
сумі п’ять поглинаючих поверхонь на шляху потоку випромінення. Кремнієві
фотодіоди

з’єднані

паралельно,

тому

вихідний

сигнал

детектору

еквівалентний сумі сигналів фотодіодів. Похибка в межах 0,1% для
максимально досяжної квантової ефективності.
Вихідний струм детектора прямопропорційно пов’язаний з вхідною
потужністю, довжиною хвилі

та падаючим випромінюванням.

Слід

зазначити, що лінійний діапазон вимірювання лежить в межах від 1нВт до 50
Вт без застосування зміщення напруги, і від 1 Вт до 2 кВт зі зміщенням.
Еталон передавання [67] – електрично калібрований радіометр (ECR).
Це абсолютний порожнинний радіометр, який працює за принципом
еквівалентності термодинамічного та електричного нагрівання. Враховуючи
такі фактори, як дрейф температури в часі, невизначеності при нагріванні
порожнини, тощо, бажано, щоб ECR нормувався з простежуваністю до
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первинного еталону при необхідності забезпечення вищої точності. В NIST
калібрування по первинному еталону відбувається за допомогою лазера на
іонах аргону або криптону.
На рис. 1.3 зображено схему експериментального пристрою для
калібрування еталона передавання.

Рис. 1.3. Схематичне зображення методики калібрування
еталону передавання (Крок 1)
Лазерний промінь після проходження апертурних отворів потрапляє на
пластину світлороздільника. Переданий промінь падає на первинний еталон,
або на еталон передавання. Кремнієвий детектор з відповідною інтегрованою
сферою та/або ND фільтрами використовується для вимірювання відбитого
променю для реалізації калібрування з первинним еталоном.
Спершу первинний

еталон

розташовується

навпроти

лазерного

променю. Далі навпроти променю розташовують еталон передавання.
Зчитування даних з кремнієвого детектора та еталонного радіометра
відбувається у всьому діапазоні потужності лазера, який цікавий для
калібрування.
Передача калібрування еталонного радіометра сенсору теплового
потоку відбувається шляхом використання як джерела передавання моделі
абсолютно чорного тіла з можливістю зміни температури (VTBB – variable
temperature black body). VTBB має вигляд графітової труби з вмонтованим
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електронагрівником (Діаметр - 25 мм, товщина стінки - 3 мм) та
перегородкою в центрі. Температура порожнини контролюється пірометром,
який реєструє випромінювання з одного боку труби. Випромінювання з
іншого боку генерує тепловий потік через вимірювальне обладнання та
еталон передавання. Геометрія порожнини симетрична відносно центральної
перегородки. Це сприяє підтримуванню приблизно рівної кількості потоку
газу аргону, який використовується для продувки VTTB з обох боків
перегородки.
На рис. 1.4 зображено схему експериментального пристрою. Сенсори
теплового потоку та еталон передавання розміщуються на фіксованій
відстані від отвору порожнини. Після нагрівання моделі АЧТ до бажаної
температури, її розміщують навпроти сенсорів теплового потоку та еталону
передавання, після чого реєструють їх сигнали.
На

рис.

1.5,

а

представлений

зовнішній

вигляд

радіаційної

метрологічної установки NIST з випромінювачем типу АЧТ циліндричної
форми.

Рис. 1.4. Схематичне зображення кроку 2 методики NIST
для калібрування сенсорів теплового потоку
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Як

еталонний

вимірювач

потоку

теплового

випромінювання

застосований радіометр ESR – переносний водоохолоджувальну радіометр
Кендела [67], схема якого наведена на рисунку 1.5, б.

б)
1 – АЧТ циліндричної форми,
2 – еталонний радіометр,
3 – оптичний пірометр,
4 – водоохлоджуваний корпус
радіометра, 5 – апертура,
а)

6 – порожнина радіометра.

Рис. 1.5. Зовнішній вигляд еталонної установки NIST
з випромінювачем – АЧТ циліндричної форми (а)
і схема еталонного переносного радіометра Кендела (б)
Радіометр ESR майже повністю поглинає падаючий тепловий потік
завдяки

багаторазовому

його

перевідбиттю

всередині

порожнини

з

зачорненими стінками.
Потужність, виміряна прецизійним термометром опору, еквівалентна
електричній повинна бути такою ж, як і потік теплового випромінювання в
порожнині виходячи з її температури. Діапазон вимірювання густини потоку
теплового випромінювання становить від 0,04 кВт/м2 до 42 кВт/м2 при
чутливості не менше 10 мВ/(Вт/м2). Розміри: діаметр 51 мм, довжина 76 мм,
маса 0,9 кг.
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Абсолютний метод калібрування базується на тому, що опромінення
поверхні сенсора теплового потоку можна обчислити знаючи температуру
АЧТ, геометрію корпусу та ступінь чорноти поверхні. При цьому відсутня
необхідність

простежуваності

до

первинного

еталону,

чи

еталону

передавання. В даній методиці використовують сферичну модель АЧТ,
водоохолоджувальні апертурні отвори та збірний кожух сенсора теплового
потоку. Охолоджувальні апертурні отвори та сенсори, які встановлюються
поблизу один одного, сконструйовані таким чином, щоб мінімізувати фонове
випромінювання. Також конструкція значно зменшує вплив конвективних
ефектів на поверхні сенсора.
Початкова версія установки [68] використовувалась для калібрування в
межах від 10 кВт/м2 до 60 кВт/м2. Пізніше установка буда удосконалена для
забезпечення калібрування в діапазоні від 20 кВт/м2 до 100 кВт/м2 [69].
Методика Олссона привертає особливу увагу через суттєве зменшення
впливу конвективних ефектів та можливості проведення калібрування при
потужностях до 100 кВт/м2 з джерелом температури близько 1473 К, що
приблизно відповідає умовам досліджень, пов’язаних з відкритим вогнем.
На рис. 1.6 показана схема установки, в якій реалізований абсолютний
метод калібрування сенсорів з використанням АЧТ сферичної форми. Стінка
сферичної печі 1, виготовлена з глинозему і покрита зсередини термостійкої
черню, витримує температуру до 1473 К. Досліджуваний сенсор 3
встановлюють всередині водоохолоджуваної бленди 4, що примикає до
вихідного отвору АЧТ.
Бленда зсередини також покрита черню, що запобігає перевідбиттю
потоку

теплового

випромінення.

Рівень

густини

потоку

теплового

випромінення задають розташуванням досліджуваного сенсора на фіксованій
відстані від апертури 2, тобто фактично зміною значення кутового
коефіцієнта. Розташування сенсора можливе в двох положеннях: поблизу
апертурного отвору для забезпечення максимальної потужності теплового
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потоку (від 6 кВт/м2 до 100 кВт/м2) та на відстані від апертури – для потоків
низької потужності (від 2 кВт/м2 до 30 кВт/м2).

Рис.1.6. Схема установки калібрування сенсорів теплового потоку
абсолютним методом (NIST, США) [70], де :
1 – сферична порожнина (випромінювач);
2 – вихідна апертура; 3 – досліджуваний сенсор;
4 – охолоджувана бленда; 5 – позиціонер; 6 – холодильник;
7 – цифровий вольтметр; 8 – комп'ютер
Сумарна відносна невизначеність калібрування ±2,8% від обчисленої
величини випромінювання. Невизначеність отримано шляхом сумування
окремих складових невизначеностей.
В Нідерландах над вирішенням питань метрологічного забезпечення
поверхневої густини теплового потоку займається Національна організація
TNO 71.
У монографії нідерландського вченого Фридерика ван дер Граафа 72
докладно описані різні сенсори теплового потоку та поширені в західних
європейських країнах методи їх калібрування. На перше місце для
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калібрування сенсорів вчений ставить метод визначення коефіцієнта
перетворення сенсора із застосуванням еталонного зразка теплопровідності.
При цьому значення густини теплового потоку визначають за результатами
прямих вимірювань різниці температури на зразку певної товщини з відомим
коефіцієнтом теплопровідності.
Метод калібрування, що практикується в TNO [71], заснований на
визначенні густини теплового потоку методом повної компенсації. Схема
приладу приведена на рисунку 1.7.

Рис. 1.7. Схема приладу TNO, Нідерланди [71], де:
1  досліджуваний сенсор; 2 – холодна пластина (тепловідвід);
3 – гаряча пластина (охоронний нагрівник); 4 – електричний нагрівник;
5 – допоміжна термобатарея (0-індикатор); 6 – охоронна зона сенсора;
7 – боковий екран; 8 – кожух
Особливістю приладу є застосування бічного теплозахисту, який
виключає проблему "бічних втрат". У шар ізоляційного матеріалу між
нагрівником 4 і гарячою пластиною 3 вбудована допоміжна термобатарея 5
(більше 15000 мідь-константанових злютів), що виконує роль індикатора
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"нульового потоку". Ізоляційний матеріал з відомою теплопровідністю, що
слугує еталоном, розташований між гарячою і холодною пластинами, а шар
відповідного за параметрами до сенсору матеріалу, слугує охоронною зоною
6, і сам сенсор розташовують посередині. Металева стінка – бічний екран 7
навколо ізоляційного матеріалу, окремо постачається холодною і гарячою
водою, що забезпечує лінійний температурний градієнт, який відповідає
такому в шарі ізоляційного матеріалу. Таким чином, виключаються бічні
тепловтрати при будь-якій температурі навколишнього середовища.
Якщо температура гарячої і холодної пластин (і, відповідно, бічний
градієнт) стабільні, тобто розсіювання електричної енергії контролюється
так, що тепловий потік від нагрівника 4 до гарячої пластині 3 дорівнює нулю,
то знаючи площу нагрівника і підведену до нього електричну потужність,
можна обчислити густину теплового потоку, що проходить крізь сенсор, і,
відповідно, визначити коефіцієнт перетворення. Даний метод коректний
тільки в разі використання матеріалу для охоронної зони з теплопровідністю
близькою до теплопровідності досліджуваного сенсора [19].
У

роботі

описаний

[58]

метод

дослідження

метрологічних

характеристик сенсорів теплового потоку із застосуванням еталонної міри
теплопровідності,

в

якості

якої

в

даному

випадку

використаний

екструдований пінополістирол. Схема реалізації даного методу представлена
на рис. 1.8.
Визначення густини теплового потоку проводять за значенням
теплового опору еталонної міри теплопровідності 3 і вимірюваннями
перепаду температури на її торцях. Вимірювальний стовпчик, складається з
набору пінополістирольних дисків 8 і 5, в один з яких запресований
досліджуваний сенсор 4.
Температурний і тепловий режими забезпечують застосуванням певної
кількості полістирольних дисків, а фіксований перепад температури
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підтримується за рахунок використання таких фізичних властивостей чистих
речовин як постійна температура плавлення або затвердіння.

Рис. 1.8. Схема реалізації методу калібрування сенсорів
із застосуванням еталонної міри теплопровідності [58], де:
1 – тепловий резервуар; 2 – гаряча пластина (нагрівник);
3 – еталонна міра теплопровідності; 4 – досліджуваний сенсор;
5 – шар теплового опору (пінополістирол) с досліджуваним сенсором;
6 – холодна пластина (холодильник); 7 – ванночка з танучим льодом;
8 – шар теплового опору (пінополістирол); 9 – термопара
Перевагами такого способу калібрування плоских сенсорів є простота
пристрою для його реалізації, можливість варіювання густини теплового
потоку за допомогою зміни числа шарів теплового опору і температури
калібрування сенсорів шляхом зміни їх позиції щодо холодного (або
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гарячого) торця вимірювального стовпчика або застосуванням певного
поєднання пари чистих речовин.
Однак тут, як і в попередньому випадку, не враховано різницю в
теплопровідності досліджуваного сенсору і шару матеріалу, в який він
впресовано, що призводить до спотворення поля теплового потоку на бічній
кромці сенсора [73 -75], а, отже, і до збільшення невизначеності результату
вимірювання. Крім цього, повинна бути відома теплопровідність еталонної
міри теплопровідності при тій температурі, при якій вона знаходиться у
вимірювальному стовпчику.
Результати дослідження вказаних метрологічних інститутів лягли в
основу національних стандартів, які регламентують методи і технічні засоби
калібрування сенсорів теплового потоку.
Так, наприклад, в США це стандарти ASTM C177 [76], ASTM C518
[43], ASTM C1130 [77], і ASTM C1132 [78].
У стандарті [77] регламентований для дослідження метрологічних
характеристик порівняльний метод, застосування якого дозволяє просто і
доступно повіряти засіб вимірювання теплового потоку на промисловому
обладнанні або частини огороджувальної будівельної конструкції. При цьому
сенсор або кріпиться на поверхні, або стає складовою частиною системи
ізоляції.
Відповідно до стандарту ASTM C1132 [78] калібрування сенсорів
виконують в широкому діапазоні значень густини теплового потоку і робочої
температури, що дозволяє в подальшому застосовувати такі сенсори при
випробуваннях

різних

ізоляційних

матеріалів

у

розширеному

температурному діапазоні. В даному стандарті запропоновані кілька
принципових схем, представлених на рис. 1.9.
Джерелами невизначеності результатів вимірювання даним методом є:
похибка

визначення

коефіцієнта

теплопровідності

еталонної

міри

теплопровідності, невизначеність вимірювання різниці температури на її
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торцях і стабільність підтримки температури в часі, а також теплові втрати
через бічну поверхню і контактний тепловий опір.

а)

б)

в)

Рис.1.9. Схеми калібрування сенсорів теплового потоку
згідно стандарту С 1132 [78]:
а – калібрування одного сенсора із застосуванням однієї еталонної міри
теплопровідності; б – калібрування одного сенсора із застосуванням двох
еталонних мір теплопровідності; в – калібрування відразу двох сенсорів із
застосуванням однієї еталонної міри теплопровідності; цифрами позначено:
1 – холодильник; 2 – нагрівник; 3 – досліджуваний сенсор;
4 – еталонна міра теплопровідності
Зазначена
калібрування

в

стандарті

сенсорів,

С

1132

призначених

[78]

для

відносна

вимірювань

невизначеність
при

кімнатній

температурі, що становить 1-2%, викликає недовіру у зв'язку з тим, що на
даний момент тільки похибка вимірювання коефіцієнта теплопровідності
зразкових мір складає близько 2-3 %.
Отже, загальна сумарна невизначеність з урахуванням інших джерел
невизначеності,

наприклад,

неідентичності

заданого

і

сприйнятого

поверхнею сенсора теплового потоку, значно більше. Так, невизначеність
вимірювання густини теплового потоку двома робочими сенсорами в одному
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і тому ж місці в один і той же час при високих теплових потоках відповідно
до стандарту С1132 [78] може становити до 8%.
У Росії Державний еталон поверхневої густини теплового потоку
розроблений в період з 2003 по 2007 роки в СНІІМ на основі установки УВТ53-А-88, створеної ще за часів Радянського союзу, з використанням нових
найбільш вдалих технічних рішень [79]. Зовнішній вигляд вимірювального
комплексу показано на рис. 1.10.

Терморезисторні перетворювачі

Термоелектричні перетворювачі

ДТП – М1, ДТП – М2

ДТП – П3, ДТП – П4, ДТП – П5

Рис. 1.10. Зовнішній вигляд вимірювального комплексу Державного
первинного еталона поверхневої густини теплового потоку Росії [79]
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Він складається, як, з калориметричної установки з електричним
джерелом теплового потоку, забезпеченим активної адіабатною ізоляцією,
набору еталонних перетворювачів теплового потоку, а також інформаційновимірювальної і керуючої системи, що дозволяє задавати і підтримувати
необхідні умови експерименту, відображати дані в режимі реального часу,
збирати, опрацьовувати і зберігати вимірювальну інформацію.
Для оцінки якості відтворення одиниці вимірювання і контролю
стабільності установки призначені металеві терморезисторніх перетворювачі
ДТП-М1 і ДТП-М2. Для передавання розміру одиниці густини теплового
потоку призначені термоелектричні перетворювачі ДТП-П3, ДТП-П4, ДТПП5.
Еталонна калориметрична установка реалізує абсолютний метод
вимірювання і заснована на формуванні теплового потоку в адіабатній
вимірювальній комірці, конструктивна схема якої показана на рис. 1.11.
Її головним елементом є адіабатне джерело теплового потоку, яке
містить основний нагрівник 1 і адіабатний екран 3, а також закріплений на
зовнішній стороні нагрівника 1 індикатор залишкового теплообміну у вигляді
контрольного перетворювача теплового потоку 2.
Рівність температури поверхонь нагріваника і адіабатичного екрану
встановлюється

і

контролюється

диференціальним

перетворювачем

температури 4 за нульового сигналу шляхом автоматичного підігріву
поверхні екрану 3 нагріваником 5, що розташований на зовнішній його
поверхні. Для виключення теплових потоків по електричних дротах
основного нагрівника, по дротах контрольного перетворювача 2 і по
термоелектроди

диференціального

перетворювача

температури

4

їх

намотують на зовнішню поверхню екрана 3, що забезпечує рівність
температури дротів з температурою нагрівника 5.
Досліджуваний еталонний перетворювач теплвого потоку затискають
між основним нагрівником 1 і термостатованим холодильником 8,
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температура якого задається і підтримується постійною. Зменшення
теплообміну між основним нагрівником 1 і екраном 3, а також для
виключення конденсації вологи у вимірювальної комірці при низьких
значеннях температури, в ній створюється вакуум. Для отримання низьких
значень температури вакуумну камеру занурюють у посудину Дьюара 15 з
рідким азотом 14.

1 – основний нагрівник,
2 – контрольний
перетворювач теплвого
потоку,
3 – адіабатний екран,
4 – диференціальний
перетворювач температури,
5 – нагрівник адіабатного
екрану, 6 – еталонний
перетворювач теплвого
потоку,
7 – розтяжки,
8 – холодильник- термостат,
9 – платиновий термометр
опору,
10 – нагрівник
холодильника,
11 – фоновий нагрівник,
12 – вакуумна камера,
13 – зовнішній екран,
14 – рідкий азот,
15 – посудина Дьюара
Рис.1.11. Конструктивна схема адіабатної вимірювальної комірки
теплового блоку [79]
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Основні характеристики перетворювачів теплвого потоку, що входять
до складу Державного еталону поверхневої густини теплового потоку Росії,
наведені в таблиці 1.4 [79, 80].
У 2007 році крім зазначених вище засобів метрологічного забезпечення
вимірювання теплового потоку в ВАТ НВП «Еталон» виготовлений
дослідний

зразок

установки

моделі

УТМ-1,

що

є

кондуктивним

компаратором, розробленим спільно з СНІІМ [81] для повірки сенсорів
теплового потоку різних форм і розмірів в діапазоні значень густини
теплового потоку від 50 Вт/м2 до 2000 Вт/м2 з відносною похибкою
передавання розміру одиниці (1,5-2,5)% за температури від 20 оС до 150 оС.
Таблиця 1.4
Основні технічні характеристики сенсорів теплового потоку в складі
державного еталону Росії [80]
Тип сенсора

Призначення

Номер

Діапазон значень

сенсора

сенсора

q, Вт/м2

Т, К

10 …2500

200…420

2500… 5000

Той же

Металеві

Для

контролю ДТП– М1

терморезисторні

стабільності

(ДТП-М)

установки

Полімерні

Для

термоелектричні

розміру

(ДТП-П)

густини теплового ДТП – П5 10 … 2000

ДТП– М2

передавання ДТП – П3 1000… 3000
одиниці ДТП – П4 2000… 5000

300
200…350
200…350

потоку

Зовнішній вид і схема вимірювальної комірки установки УТМ-01
показані на рисунку 1.12. Установка являє собою комплекс, що складається з
теплометричного

блоку,

блоку

охолодження,

блоку

управління,

і

багатоканального вимірювача теплопровідності.
Еталонний і досліджуваний сенсори розміщують в робочому об'ємі
теплометричної камери і засипають піском. Необхідне значення густини
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теплового потоку встановлюється за допомогою завдання певного перепаду
температури між нагрівником і холодильником.

а)

б)

Рис. 1.12. Зовнішній вид (а) і схема вимірювальної комірки (б)
теплометричної установки УТМ-1 [81]
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Тепловий потік, що проходить крізь еталонний і досліджуваний
сенсори, в даних умовах залежить від співвідношення діаметра сенсора до
його товщини, розмірів чутливих зон і співвідношення теплопровідності
сенсора до теплопровідності піску [73-75]. При відношенні діаметра сенсора
до його товщини, яке складає менше 10, методична похибка зростає до 10% і
більше. Крім того, час виходу на режим установки становить кілька годин.
Слід зазначити, що в Росії створено державний первинний спеціальний
еталон одиниці густини радіаційного теплового потоку в діапазоні
вимірюваних значень від 1 кВт/м2 до 5 кВт/м2 [82], який, судячи з
структурної схемиі, наведеній на рис. 1.13, є аналогією розглянутої вище
установки NIST (див. рис. 1.5).

Рис. 1.13. Структурна схема Державного первинного спеціального еталона
одиниці густини радіаційного теплового потоку Росії [82]
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У 2015 році був розроблений і створений вихідний Державний еталон
одиниці густини радіаційного теплового потоку в діапазоні від 5 кВт/м2 до
2500 кВт/м2 [83]. Теплові потоки високої інтенсивності створюються за
допомогою установки, блок-схема якої зображена на рисунку 1.14.
Еліптічене дзеркало рефлектора фокусує теплові промені від дуги
газорозрядної лампи високого тиску і формує тепловий потік високої
інтенсивності. Для отримання однорідного теплового потоку в установці
використовується кварцевий світловод. Геометрія світловода розрахована
таким чином, щоб перерозподілити густину потоку рівномірно по перетину.
Для калібрування сенсорів теплового потоку в зону дії променів теплового
потоку на виході світловода послідовно встановлюються вимірювальний
радіометр-калориметр і досліджуваний сенсор. Радіометр-калориметр в
даному випадку виконано по аналогії зі схемою еталонного переносного
радіометра Кендела (див. рис. 1.5, б).

Рис. 1.14. Блок-схема установки для калібрування
датчиків теплового потоку [83]
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Сумарна розширена невизначеність результатів калібрування сенсорів
теплового потоку за підведення нормованого значення одиниці вимірювання
на рівні 5 кВт/м2 слкадає 3,2% за коефіцієнту охоплення k = 2 [83].
В Україні для засобів контролю теплового потоку державним еталоном
є первинний еталон одиниці енергетичної освітленості некогерентним
випромінюванням ДЕТУ 11-01-96 розроблений і створений ННЦ «Інститут
метрології» [84]. Зовнішній вид еталону та моделі чорного тіла показані на
рис. 1.15.
Еталон призначений для відтворення та передачі одиниці густини
потоку оптичного випромінювання в діапазоні від 10 Вт/м 2 до 105 Вт/м2 із
середнім квадратичним відхиленням результату вимірювання, що не
перевищує 0,25·10-2, при цьому межа невиключеної відносної систематичної
похибки не перевищує 0,3·10-2 [85].

а)

б)

Рис. 1.15. Зовнішній вид Державного еталону енергетичної освітленості
ДЕТУ 11-01-96 (а) [84] та вихідної діафрагми джерела теплової енергії (б)
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Еталон, метрологічні характеристики якого наведені в табл. 1.3,
відповідають існуючому світовому рівню в області оптико-фізичних
вимірювань, очолює державну перевірочну схему для засобів вимірювання
енергетичної освітленості тепловим і сонячним випромінюванням в Україні
[86].
Таблиця 1.3.
Основні метрологічні характеристики ДЕТУ 11-01-96
Метрологічні характеристики
2

Діапазон

5

від 10 Вт/м до 1⋅10 Вт/м

2

-2

Випадкова похибка (СКВ)

0,25⋅10

Невиключена систематична похибка

0,28⋅10

-2

-2

Розширена невизначеність (U)

0,6⋅10

Засобом передавання одиниці енергетичної освітленості служить
абсолютний приймач теплового випромінювання. Державний еталон ДЕТУ
11-01-96 перекриває досить широкий динамічний діапазон і метрологічно
забезпечує засоби контролю потоків теплового випромінювання в Україні.
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 конструкції
вказаних

еталонів

не

дозволяють

проводити

калібрування

засобів

вимірювання, які мають розмір вхідної діафрагми або теплосприймальної
поверхні чутливого елемента діаметром більше 8 мм, що обмежує
застосування значної кількості засобів вимірювань з приймачами теплового
випромінювання та сенсорами теплового потоку.
Для дослідження метрологічних характеристик контактних засобів
вимірювання поверхневої густини теплового потоку в Інституті технічної
теплофізики НАН України створено вимірювальну установку вищої точності
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УВТ-1, яка призначена для перевірки метрологічних характеристик сенсорів
теплового потоку [87-89].
Вимірювальна установка УВТ-1 є блочно-модульним комплексом, що
містить

тепловий

персональний

та

електронний

компютер

з

блоки,

відповідним

сервісне

програмним

обладнання

та

забезпеченням.

Зовнішній вид комплексу показаний на рисунку 1.16.

1 – досліджуваний сенсор,
2 – джерело теплової енергії
(ізотермічного нагрівник),
3 – теплосток,
4 – додаткова термобатарея,
5, 6 – охоронний нагрівник,
поєднаний з теплозахисним
екраном
Рис. 1.16. Зовнішній вид вимірювальної установки УВТ–1 (а)
та схема робочої комірки теплового блоку (б)
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Установка УВТ-1 реалізована за абсолютним методом визначення
індивідуальної статичної функції перетворення сенсорів теплового потоку в
температурному діапазоні при кондуктивної способі підведення фіксованого
значення теплового потоку з відповідного динамічного діапазону.
Центральним вузлом теплового блоку є робоча комірка, схема якої
наведена на рисунку 1.16, б.
Принцип дії вимірювальної установки УВТ-1 полягає в наступному.
Сенсор 1, що досліджують, розміщують у робочій комірці теплового блоку
між тепловіддавальною поверхнею нагрівника 2, за допомогою якого
задають тепловий потік фіксованої густини, і теплосприймальною поверхнею
термостатованого тепловідводу 3. Для забезпечення роботи абсолютним
методом передбачено додаткову термобатарею 4, сигнал якого на нульовому
значенні підтримують за рахунок роботи охоронного нагрівника 5, при цьому
весь тепловий потік від градуювального нагрівника скеровується в
перетворювач, що досліджують.
Охоронний нагрівник 5 конструктивно поєднаний з теплозахисним
екраном 6, температура якого в цьому випадку дорівнює температурі
нагрівника 5 в режимі нульового сигналу термобатареї 4.
Отже, в основу роботи вимірювальної системи покладено метод повної
компенсації [48], який полягає в тому, що за допомогою системи
автоматичного регулювання компенсується та частина теплового потоку, яка
йде від ізотермічного нагрівника 2 через додаткову термобатарею 4. Це
дозволяє визначити градуювальну характеристику сенсора 1 за результатами
прямих вимірювань його термо-ЕРС е за заданої постійної електричної
потужності W , що підводиться до нагрівника 2.
При встановленні метрологічних характеристик сенсора теплового
потоку безпосередньо за густиною теплового потоку формула для
визначення коефіцієнта перетворення має вигляд:
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K  W / (0,25    D2  e) ,

(1.6)

де D  діаметр сенсора 1, що досліджують, а потужність W обчислюється за
результатами вимірювання значень напруги на ізотермічному нагрівнику VH
та на виводах міри електричного опору V0 за допомогою цифрового
вольтметру:

W  VH V0 / R0 ,

(1.7)

де R0  номінальне значення міри електричного опору.
Особливістю конструкції вимірювальної комірки є допоміжний
перетворювач теплового потоку 4, розміщений між градуювальними і
охоронним нагрівниками. Він складається з двох ідентичних термобатарей,
суміщених конструктивно в одній площині. Перша термобатарея є елементом
системи регулювання потужності, що подається на охоронний нагрівник.
Вона генерує сигнал, пропорційний тій частці теплового потоку, яка йде від
градуювального нагрівника в протилежну від сенсора 1 сторону. Сигнал
другої термобатареї використовується для контролю якості адіабатизації
поверхні градуювального нагрівника, яка не контактує з перетворювачем, що
досліджують. За умови повної адіабатизації, тобто при рівності нулю сигналу
другої термобатареї допоміжного перетворювача, весь тепловий потік від
ізотермічного нагрівника проходить до теплостоку крізь сенсор, що
досліджують. Крім того, за сигналом другої термобатареї в стаціонарному
тепловому режимі може бути внесена поправка на теплову недокомпенсацію
в конкретному тепловому режимі.
Висока теплопровідність металу, з якого виготовлений корпус
градуювального нагрівника, сприяє створенню ізотермічних умов на його
тепловіддавальній поверхні, що контактує з теплосприймальною поверхнею
вкладеного сенсора, що досліджують.
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Тепловідвід

призначений

для

встановлення

фіксованого

температурного режиму в діапазоні значень робочої температури і
відведення теплоти від сенсора, що досліджують, кондуктивним способом.
Він складається з теплосприймальної пласкої металевої платформи та
радіатора, їх дотичні пласкі поверхні контактують через теплопровідне
мастило.
Металева

платформа

містить

термоелектричний

перетворювач

температури для вимірювання температури її теплосприймальної поверхні.
При дослідженні сенсора, що не містить вбудованого перетворювача
температури, перетворювач температури в платформі тепловідводу в
сукупності

з

вбудованим

в

градуювальний

нагрівник

біля

його

тепловіддавальної поверхні, застосовують для визначення температури
віднесення, як середнього арифметичного значення їх сигналів.
Регулювання необхідних режимів за температурою та густиною
теплового потоку, приймання і оброблення первинної вимірювальної
інформації та передавання її в персональний комп'ютер для подальшого
опрацювання здійснюють із застосуванням спеціалізованого електронного
блоку,

який

складається

з

багатоканального

аналого-цифрового

перетворювача АЦП, конвертора інтерфейсів, електронних регуляторів
температури, а також блоку живлення.
Багатоканальний АЦП призначений для перетворення сигналів всіх
вимірювальних первинних перетворювачів температури і сенсору теплового
потоку в цифровий код. Конвертор інтерфейсів здійснює передачу інформації
від АЦП по послідовному інтерфейсу в персональний комп'ютер. В якості
регуляторів температури застосовані стандартні регулятора-вимірювача
моделі РТ-0102 у комплекті з термоперетворювачами опору Pt1000.
Стандартний

регулятор-вимірювач

моделі

РТ-0102

в

комплекті

з

термоперетворювачем опору Pt1000 забезпечує підтримання заданого
значення температури з похибкою (0,1  0,001 T ) 0C, де T  модуль значення
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температури. Блок живлення призначений для перетворення напруги 220 В,
50 Гц в постійну і змінну напруги, необхідні для роботи електронних
пристроїв електронного блоку.
Персональний комп'ютер під управлінням програмного забезпечення
здійснює приймання вимірювальної інформації від електронного блоку. В
режимі діалогу він запитує та отримує від оператора дані про необхідний
температурний

режим

перетворювач,

що

теплового

досліджують,

блоку,

необхідну

контролює

інформацію

настання

про

стаціонарного

теплового режиму, здійснює усереднення результатів вимірювання густини
теплового потоку і температури, розрахунок коефіцієнта перетворення
перетворювача у заданих точках динамічного діапазону і видає остаточний
результат про індивідуальну статичну функцію перетворення перетворювача,
що досліджують, у всьому температурному діапазоні у вигляді таблиці або
графічного зображення.
Метрологічні характеристики установки УВТ-1, встановлені при її
атестації, представлено в табл. 1.3.
Таблиця 1.3
Основні метрологічні характеристики установки УВТ-1
Значення,
одиниці
вимірювання
Діапазон значень поверхневої густини теплового потоку, в 0,1…20, кВт/м2
Характеристика

межах якого відтворюють і передають розмір одиниці
вимірювання
Діапазон значень температури

300…473, К

Розширена невизначеність

0,6 , %

Похибка методу передачі розміру одиниці не перевищує

0,5 , %
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1.3.2 Міжлабораторні звірення
Одним із аспектів забезпечення єдності вимірювань і перевірки їх
якості є спеціальна метрологічна процедура – міжлабораторні звірення.
Ця процедура направлена на підвищення точності реалізації одиниці
вимірювання.
Перше співставлення вимірювань густини теплового потоку було
організовано Департаментом метрології Угорського відомства з питань
торговельного ліцензування MKEH (Hungarian Trade Licensing Office,
Metrology Department) в рамках проекту EUROMET [90, 91]. Цей проект
дозволив оцінити можливості вимірювання локальних значень поверхневої
густини теплового потоку за реалізацій шкали до 100 Вт·м-2. Серед
партнерських лабораторій, які брали участь у міжлабораторних звіреннях,
було розповсюджено два типи датчиків теплового потоку, що відрізняються
за розмірами. Кожен із шести партнерів калібрував датчики за допомогою
власної системи калібрування. Вимірювання проводили при номінальній
температурі 20 °С та 30 °С. Учасники мали змогу скористатися результатами
вимірювань партнерів, і у разі необхідності вдосконалювати власні методи та
процедури калібрування зменшуючи їх невизначеність.
Учасниками

даного

проекту

виступили:

Бранденбургський

технологічний університет Котбус (BTU), Німеччина, Фізико-технічнийБундесстанст (PTB), Німеччина, Угорське відомство з питань торгівельного
ліцензування (MKEH), Угорщина, TNO Science & Industry, Нідерланди,
Південноафриканське

бюро

стандартів

(SABS),

Південна

Африка,

Національна фізична лабораторія (NPL), Об'єднане Королівство.
Розглянемо методи та процедури калібрування лабораторій учасників
вказаного проекту.
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В лабораторіїї BTU дослідження проводили за методом гарячої
захищеної пластини [92]. Схема пристрою, що реалізує метод калібрування,
наведена на рис. 1.17.

Рис. 1.17. Схема реалізації метода калібрування сенсорів теплового потоку,
реалізована в лабораторії BTU (Німеччина) [92]
Вимірювальна комірка пристрою виконана у вигляді прямокутного
паралелепіпеда зі сторонами 250х250 мм і містить охоронний нагрівник (так
звану, гарячу пластину), допоміжний нагрівник, нагрівник холодильника та
бокову ізоляцію. Контроль температури допоміжного нагрівника та
нагрівника холоднильника здійснюється за допомогою системи рідинних
термостатів зі стабільністю підтримання температури 10 мК. Охоронний
нагрівник виконано як електричний нагрівник. Різниця температури між
допоміжним та охоронним нагрівниками вимірюється із застосуванням
перетворювача температури та програмно встановлюється на "нуль" (<1 мК)
за допомогою комп'ютера, який контролює потужність нагріву електричного
нагрівника. Радіальні втрати тепла мінімізуються боковою ізоляцією.
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Сенсори теплового потоку розміщуються між пенополіетиленовими
пластинами з силікону та оточені захисним кільцем з матеріалу, що має
однакову з сенсором товщину та подібну теплопровідність.
В лабораторії MKEH вимірювання здійснювали за допомогою
теплометричного пристрою для вимірювання теплового потоку типу RAPIDk [91], поперечний переріз секції якого наведено на рис. 1.18.

Рис. 1.18. Поперечний переріз секції пристрою Test Rapid-k [91]
За допомогою цього пристрою можна калібрувати сенсори теплового
потоку в діапазоні температури від 0 до 100 °С та в діапазоні густини
теплового потоку від 0 до 1000 Вт/м2. Конструкція пристрою також дозволяє
визначити теплопровідність різних ізоляційних матеріалів в діапазоні від
0,01 Вт/м·К до 2 Вт/м·К за температури від -30°С до 200°С. Визначення
поверхневої густини теплового потоку здійснювалась шляхом розміщення
сенсорів теплового потоку між двома пластинами квадратної форми
розміром 300 мм, які підтримуються при відомих значеннях температури.
Одна з пластин є гарячею, а інша викноує роль холодильника. Кількість
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тепла, що проходить крізь досліджуваний сенсор теплового потоку,
вимірюється перетворювачем теплового потоку, вихідний сигнал якого
пропорційний

тепловому

потоку,

що

проходить

через

нього.

Цей

перетворювач розташований між досліджуваним сенсором теплового потоку
та холодною пластиною. Через радіальні тепловтрати, вимірювання
теплового потоку здійснюється тільки в центральній частині квадратної
пластини розміром зони 100 мм. Для визначення різниці температури
нагрівника та холодильника застосовують перетворювачі температури типу
ТМК. Один пертворювач ТМК розташовано на поверхні нагрівника,
прилеглій до досліджуваного сенсора теплового потоку, а інший – на
поверхні пертворювача теплового потоку нижче досліджуваного сенсора.
Для забезпечення гарний теплового контакту термостовпчик стискають
зусиллям приблизно 200 Н.
Дослідження в лабораторії NPL, зроблені для цього проекту, були
здійснені за допомогою вакуумно-охолодженої гарячої плити (VGHP) [93].
Схема пристрою наведена на рис. 1.19.
VGHP має форму квадрату зі стороною 305 мм, містить одиничний
зразок теплопровідності, вузол з захисною гарячою плитою та пристрій
включення лінійного температурного градієнта захисної кромки. VGHP був
розроблений та побудований в NPL і використовується для вимірювання
теплопровідності

квадратного

зразку

матеріалу

305

мм,

що

має

теплопровідність до 2 Вт/(м·К) за температури від 40 °С до 70 °С. Ці
вимірювання теплопровідності вимагають стаціонарного теплового потоку
через центральну зону зразка (квадрат 152,5 мм). Напрямок цього теплового
потоку має бути за нормаллю до площини пластин, а його величина повинна
вимірюватися шляхом простежування до основних національних стандартів.
Досліджуваний сенсор теплового потоку розміщується між двома
пластинами зі спіненого силіконового каучуку, а потім встановлюється у
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VGHP між його нагрівальною пластиною та ізотермічною холодною
пластиною.

Рис. 1.19. Схема пристрою з вакуумно-охолодженою
гарячою плитою (VGHP) [93]
В результаті проведених досліджень, незважаючи на різноманітність
процедур калібрування та характеристик апаратури кожної лабораторіїучасниці звірень, отримано результати вимірювань знаходяться в межах
невизначеності результатів вимірювання [91].
Важливість цього порівняння пояснюється тим, що це перше
порівняння EURAMET з вимірюванням поверхневої густини теплового
потоку, який коли-небудь був організований. Ступінь еквівалентності,
отримана внаслідок цього порівняння та представлена у звіті [90], може бути
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використана для підтвердження майбутніх можливостей калібрування та
вимірювання (CMCs).

1.4 Формулювання науково-прикладної проблеми
та постановка завдань дослідження
З аналітичного огляду сучасної науково-технічної літератури, патентів і
нормативних документів, що стосуються методів і засобів вимірювання
поверхневої густини теплового потоку та сучасного стану їхнього
метрологічного забезпечення, випливає, що сьогодні розмір одиниці
вимірювання реалізовано у діапазоні від 1 до 100 тис. Вт/м2 переважно
радіаційним та кондуктивним способами з невизначеністю результатів від
0,5% радіаційним способом до 8% кондуктивним методом.
В Україні метрологічно забезпечено вимірювання поверхневої густини
теплового потоку в діапазоні, межі якого на порядок вужчі від затребуваних
(рис.1.20). До того ж, в силу відмінності способу відтворення теплової енергії
в УВТ-1 та в ДЕТУ 11-01-96, їх звірення на разі неможливе.
Це свідчить про те, що до теперішнього часу недостатньо розроблені
теоретичні засади та методологічний апарат, методи та засоби калібрування
сенсорів теплового потоку, що становить основу забезпечення єдності
вимірювань. Важливим при цьому є реалізація можливості проведення
калібрувань засобів вимірювання різних типів, розширення діапазону
вимірювань та мінімізація ресурсних затрат.
В той же час, зрозуміло, що розширення діапазону для забезпечення
єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку з використанням
одного способу формування теплової енергії є ускладненим. І реалізація цієї
мети можлива за рахунок комбінації різних за фізичною природою методів
формування теплового потоку.
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Рис. 1.20. Метрологічна забезпеченість вимірювань поверхневої
густини теплового потоку в Україні
Вищевикладене дозволяє сформулювати актуальну науково-технічну
проблему, пов’язану з необхідністю забезпечення єдності вимірювань
поверхневої густини теплового потоку в широкому динамічному діапазоні
(рис.1.21).
Вирішення поставленої проблеми дозволить створити сучасний
метрологічний комплекс для калібрування та повірки як контактних, так і
безконтакних засобів вимірювання поверхневої густини теплового потоку в
актуальному динамічному діапазоні, що сприятиме підвищенню точності та
достовірності результатів вимірювання.
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Теоретична
обґрунтованість

Функціональність

Проведення
Урахування
калібрування
фізичних принципів
засобів
реалізації одиниці
вимірювання різних
вимірювання
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. 1.21. Формулювання науково-прикладної проблеми
Для вирішення поставленої науково-технічної проблеми в роботі
сформульовані 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
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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

експериментальні

густини
дослідження

теплового

потоку

метрологічних

та

провести

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.
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1.5 Висновки до розділу
1. 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.
2. Аналіз еталонної бази України показав, що забезпечення єдності
вимірювань в галузі теплометрії вимагає пошуку шляхів створення єдиного
метрологічного комплексу для калібрування та повірки як контактних так і
безконтакних засобів вимірювання поверхневої густини теплового потоку в
широкому динамічному діапазоні.
3. На основі проведеного аналізу стану вимірювань поверхневої
густини теплового потоку та їхнього метрологічного забезпечення визначено
ключові завдання їх розвитку та сформульована науково-прикладна
проблема, яка полягає у забезпечені єдності вимірювань поверхневої густини
теплвого потоку в широкому діапазоні значень. Визначені основні завдання
дослідження для вирішення поставленої проблеми.
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РОЗДІЛ 2
КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ ЕТАЛОНУ ПОВЕРХНЕВОЇ ГУСТИНИ
ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ
2.1 Методологічний підхід до розвитку науково-технічних засад
забезпечення єдності вимірювань
Поняття єдності вимірювань на законодавчому рівні [100] визначено як
стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в узаконених одиницях
вимірювання, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань
відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені границі.
Базуючись на цьому визначенні для забезпечення єдності вимірювань
поверхневої

густини

теплового

потоку

в

широкому

діапазоні

при

застосуванні різних засобів вимірювання як дистанційних так і контактних
необхідно забезпечити результат вимірювання із рівнем невизначеності, що
не перевищує досягнуті на сьогодні значення [101].
Таким чином, забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини
теплового потоку в широкому динамічному діапазоні потребує розвитку
основних елементів метрології теплових величин, зокрема, теоретичного
обґрунтування методів та засобів відтворення та передавання одиниці
вимірювання, вдосконалення апаратної бази для калібрування засобів
вимірювання та розроблення відповідного методичного інструментарію.
Відповідно до цього в роботі запропоновано методологію забезпечення
єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку, яка дозволяє
сформулювати основні перспективні напрямки розвитку метрологічного
забезпечення теплових вимірювань (рис. 2.1).
В основі методології покладено три напрями розвитку науковоприкладних засад забезпечення єдності вимірювань, а саме: теоретичне,
апаратно-програмне та методичне забезпечення. Кожен з цих напрямів
92

передбачає вирішення цілого ряду конкретних завдань, які враховують
особливості предметної сфери застосування вимірювань поверхневої густини
теплового потоку, застосованих методів та засобів вимірювання, їх
характеристики.

Рис. 2.1. Методологія забезпечення єдності вимірювань
поверхневої густини теплового потоку
Теоретичним базисом забезпечення єдності вимірювань є фізичні та
математичні моделі формування теплового поля для визначення вхідних
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даних при відтворенні та передаванні одиниці вимірювання поверхневої
густини теплового потоку.
Побудова фізичної моделі в першу чергу передбачає можливість
відображення фізичних властивостей та характеристик об’єкту, явища або
процесу дослідження, взаємодії між окремими елементами системи, динаміку
зміни їх у просторі і часі з урахуванням законів фізики. Математична модель
дає

можливість

дослідження,

формалізувати

зокрема,

відображення

механізмів

індукування

властивостей
теплової

об’єкта

енергії

та

формування поля теплового потоку на поверхні засобу вимірювання.
Комплексний аналіз фізичних моделей формування та передавання
теплової енергії у сукупності з математичним описом фізичних явищ, що їх
супроводжують, дозволять сформувати концепцію побудови

еталону

поверхневої густини теплового потоку для метрологічного забезпечення
розширеного динамічного діапазону вимірювань.
Наступним напрямом забезпечення єдності вимірювань поверхневої
густини теплового потоку є створення апаратно-програмного забезпечення,
що включає вирішення завдань з розроблення елементної бази еталону [102].
Серед найбільш значимих є розроблення структури еталону, що реалізує
концептуальну модель його побудови. Така структура має включати набір
елементів системи, за допомогою яких проводять формування одиниці
вимірювання поверхневої густини теплового потоку та передавання її
розміру, завдання та контроль режимів роботи, реєстрацію, передавання
вимірювальних даних та опрацювання вимірювальної інформації.
Іншим

не

менш

важливим

завданням

апаратно-програмного

забезпечення є проектування конструкцій вимірювальних комірок, в яких
можуть бути реалізовані запропоновані фізичні принципи формування
теплової енергії, обґрунтування вибору засобів передавання розміру одиниці
вимірювання. На підставі цього формуються вимоги до архітектури модулю
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опрацювання

вимірювальної

інформації

та

проводиться

розроблення

(адаптація) програмного забезпечення.
Методичне

забезпечення

єдності

вимірювань

направлене

на

регламентування певної послідовності дій під час проведення процедури
вимірювання за певних умов, виконання якої гарантує отримання результатів
вимірювання з невизначеністю, що з певною ймовірністю не виходить за
встановлені границі. Основою методичного забезпечення є методики
дослідження метрологічних характеристик еталону, засобів передавання
одиниці вимірювання, робочих засобів вимірювання, а також ієрархічна
схема, що встановлює ієрархію засобів вимірювання поверхневої густини
теплового потоку, надаючи більш високі місця найбільш точним, а також
порядок передавання розміру одиниці вимірювання від еталонного засобу
вимірювань робочим при їх калібруванні та повірці.
Запропонована методологія може бути реалізована за такими етапами:
– комплексне аналізування фізичних механізмів формування одиниці
вимірювання

поверхневої

густини

теплового

потоку

в

широкому

динамічному діапазоні;
– створення математичної моделі процесу відтворення та передавання
одиниці вимірювання;
– 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;
– розроблення апаратно-програмних засобів реалізації еталону та
передавання розміру одиниці вимірювання;
– розроблення методичного забезпечення вимірювань поверхневої
густини теплового потоку.
Отже, застосування запропонованої методології забезпечення єдності
вимірювань поверхневої густини теплового потоку дозволить на основі
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комплексного аналізу фізичних принципів формування одиниці вимірювання
та дослідження впливу різних факторів встановити межі застосовності
кожного із способів на шкалі значень поверхневої густини теплового потоку,
при цьому виявити фактори, які мають найбільший вплив на точність їх
відтворення, визначити та запропонувати способи зменшення чи компенсації
цього впливу. В результаті це дозволить створити науково-технічні засади
забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку та
вдосконалити систему метрологічного забезпечення теплових величин
загалом та як наслідок розширити можливості вимірювань поверхневої
густини теплового потоку [103-105].

2.2 Математична модель формування поля теплового потоку
В

процесі

відтворення

та

передавання

одиниці

вимірювання

поверхневої густини теплового потоку на поверхні досліджуваного засобу
вимірювання формується фізичне поле теплового потоку, що індукується
джерелом теплової енергії. Механізм формування поля теплового потоку
визначають

такі

основні

явища

теплопередавання:

теплопровідність,

випромінювання та конвекція, які описують спосіб передавання кінетичної
енергії частинок (молекул, атомів, електронів, фотонів, тощо) при їх
тепловому русі. Інтенсивність та напрям передавання енергії визначає вектор
теплового потоку.
При кожному відтворенні одиниці вимірювання, часова розгортка її
значень

фактично

прийнятих

вимірюваною

величиною

в

даному

експерименті, відображає одну із можливих реалізацій процесу вимірювання.
На підставі цього запропонована загальна математична модель теплового
поля як об’єкта дослідження із застосуванням теорії випадкових процесів та
полів [106 – 109]. Така модель відображає фізичну природу розповсюдження
теплового потоку та розподіл локальних значень поверхневої густини на
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поверхні досліджуваного засобу вимірювання і враховує як часові, так і
просторові особливості цього розповсюдження, а ймовірнісний характер
моделі зумовлений впливом сукупності стохастичних чинників, зорема, й
тепловими флуктуаціями [109].
При вимірюваннях просторово-часових характеристик теплового поля
за

різних

процесів

теплообміну

враховуються

як

фізичні

закони

теплопередавання, так 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
вигляді векторного випадкового поля [110]:

A(ω; r; )   Q(r; ) 0 (0 ; r0 ; 0 ),  (; r; )  ,
ω  (0 ,  ), 0 0 ,  ;
де

Q(r; )

r  ( x, y, z )  G;

  t,

(2.1)

– 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; ω – вектор випадкових подій в просторі
випадкових подій  .
Процес відтворення одиниці вимірювання має обмежену інтервалом
експерименту скінченну тривалість часу   t

і відповідну скінченну

просторову область реалізації r  G , тобто досліджуване теплове поле є
локалізованим в часі і просторі і, як частинний випадок моделі (2.1),
описується адитивною сумішшю компонент виду:
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A(ω; r; )  Q(r; ) 0 (0 ; r0 ; 0 )   (; r; )  I (r; ),

(2.2)

де індикаторна функція

1, r  G і   t
I (r; )  
0, r  G,  t

,

(2.3)

дає можливість адаптувати модель (2.1) до конкретних просторових і часових
аргументів реалізації процесу вимірювання.
Для практичного застосування запропонованої математичної моделі
теплового поля необхідно визначити закони розподілу компонет векторного
поля, що мають стохастичний характер, тобто провести задання статистичної
моделі випадкового поля, яке виконано в рамках кореляційної (або
енергетичної) теорії випадкових функцій [108,109].
Початкові умови задано випадковою величиною

0 (0 ; r0 ; 0 ) , яка є

функцією з фіксованими просторово-часовими аргументами

r(0)  r0 ,

 (0)   0 . Характеристики цієї функції визначаються з використанням
нормованої ймовірнісної міри, що задана одновимірною функцією розподілу
ймовірностей виду:

F( x) r r0  P 0 0 ;0 (0 , r0 , 0 )  x , x  G .
  0

Числові характеристики випадкової величини

(2.4)

0 (0 ; r0 ; 0 ) відповідно

до кореляційної теорії визначаються першими двома моментами, а саме:
математичним сподіванням
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M0 r r0 , 
  0



 xdF( x)

(2.5)



та дисперсією, яка є мірою флуктуації випадкової величини,

D0 r r0 , 
  0



  x  M  dF( x) .
2

(2.6)

0



Друга компонента математичної моделі (2.2) являється випадковим
полем

 (; r; ) , яке задається одновимірною функцією розподілу

ймовірностей виду:

F( x; r, )  P ; (, r, )  x , x  G .

(2.7)

Числові характеристики цієї функції визначаються аналогічно виразам
(2.5) та (2.6).
При реалізації одиниці вимірювання густини теплового потоку з
мінімальною невизначеністю поле теплового потоку має бути ізотропним,
однорідним у просторі і стаціонарним у часі, тобто має виконуватися умова:

Q(r; )  Q(r  r;   ) .
Для

завдання

вимірювання

z  const ,

його

теплового
просторові

поля

на

аргументи

поверхні
мають

(2.8)

(площині)
бути

засобу

виражені

як

x, y  var .

Враховуючи сучасний підхід до процедури вимірювання на основі
концепції невизначеності результату вимірювань моделі (2.1) і (2.2) по суті
описують функцію невизначеності, тобто реалізацію математичної моделі
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невизначеності вимірювань для кожного конкретного процесу вимірювань.
Математична модель невизначеності вимірювання – сукупність знань,
припущень, гіпотез, початкових і граничних умов, які з використанням
математичних об’єктів, термінів і символів на основі апріорних даних
відображають

динаміку

у

просторі

і

часі,

основні

властивості,

характеристики досліджуваної фізичної величини, кількісні значення яких
необхідно визначити опрацюванням апріорних даних вимірювання. Це 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, що є ефективним інструментом зменшення невизначеності
вимірювань і, як наслідок, отримання достовірної інформації.

2.3 Розвиток математичної моделі теплового поля
для розширеного динамічного діапазону
Поверхнева густина теплового потоку є потоком енергії, що
переноситься в процесі теплообміну через одинцю площі ізотермічної
поверхні за проміжок часу dt , і, незалежно від способу формування теплової
енергії, в загальному вигляді в широкому діапазоні значень може бути
визначена виразом:

q(r,  i , )  F 1 

dQ(r,  i , )
  (r,  i , , F , Q) ,
dt

(2.9)

де F – площа поверхні теплообміну; Q – тепловий потік, що проходить
через одиницю площі поверхні теплообміну; 

– вхідні величини, що

підлягають вимірюванню для визначення розміру величини поверхневої
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густини теплового потоку;

 (r,  i , , F , Q) – випадкове поле, що визначає дію

сукупності чинників на формування одиниці вимірювання.
Рівняння (2.9) визначає спосіб отримання значення поверхневої
густини теплового потоку з урахуванням дії різноманітних факторів впливу,
кожен член якого визначає сукупність вхідних величин та фізичних ефектів,
що супроводжують процес вимірювання.
Реалізація

одиниці

вимірювання

залежить

від

прецизійності

вимірювання вхідних величин та інтенсивності дії сукупності чинників,
кожен з яких характеризується таким показником точності як невизначеність
[111]. Враховуючи, що кожна вхідна величина та кожен фактор впливу
містить певну невизначеність, то невизначеності їх сукупності мають вплив
на сумарну невизначеність результатів відтворення одиниці вимірювання
поверхневої густини теплового потоку.
Сумарна невизначеність реалізації одиниці вимірювання формується зі
стандартних невизначеностей складових, що входять до рівняння визначення
поверхневої густини теплового потоку (2.10), та за припущення, що всі
складові невизначеності в (2.10) є некорельованими, визначається як:

u (q) 

n

 k u( )
i 1

де

u (q)

2
i

i

2

,

(2.10)

– сумарна невизначеність реалізації одиниці вимірювання в

широкому діапазоні; ki – коефіцієнти впливу і-тої складової визначення
поверхневої густини теплового потоку; u ( i ) – стандартна невизначеність
окремих складових визначення поверхневої густини теплового потоку.

101

Обґрунтуванням можливості розширення діапазону реалізації одиниці
вимірювання теплового потоку є забезпечення отримання результатів
вимірювання

при

заданій

невизначеності

з

певною

ймовірністю.

Обмеженням для математичної моделі слугує значення невизначеності
результатів вимірювання поверхневої густини теплового потоку u (q) , які при
реалізації одиниці вимірювання у розширеному динамічному діапазоні
повинні не перевищувати певного заданого значення (насамперед, досягнуті
на сьогодні показники) uзад (q) згідно нерівності:

u(q)  uзад (q).

(2.11)

Отже, математичну модель для розширеного діапазону вимірювання
поверхневої густини теплового потоку, 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, можна представити у вигляді системи
рівнянь:

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

,

)

F

  (r,  i , , F , Q);
i

dt

n

u
(
q
)

ki2u ( i ) 2 ;


i 1

u (q )  u зад (q ).



(2.12)

Дана математична модель дозволяє при встановлених вимогах до
результатів вимірювання поверхневої густини теплового потоку з певним
рівнем невизначеності обґрунтувати вибір того чи іншого способу
формування теплової енергії з урахуванням дії факторів впливу в певних
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межах реалізації динамічного діапазону при калібруванні чи повірці засобів
вимірювання.

2.4 Концептуальна модель еталону поверхневої
густини теплового потоку
На відміну від класичної метрології, яка орієнтована в основному на
статичні вимірювання, підвищення їх чутливості та прецизійності шляхом
вдосконалення елементної бази та розроблення фізико-технічних принципів
вимірювання, тенденції розвитку сучасної метрології вимагають підвищення
ступеня автоматизації вимірювань, для чого засоби вимірювання повинні
забезпечувати не тільки вимірювання фізичних величини, але й їх
перетворювання,
отриманих

проведення

результатів

в

необхідних

необхідному

обчислень,

вигляді,

відображення

передавання

їх

за

призначенням або зберігання.
Отже, для забезпечення єдності вимірювань в нинішніх умовах еталон
поверхневої густини теплового потоку має бути реалізовано у вигляді
інформаційно-вимірювальної системи [112], яка являє собою сукупність
функціонально-об'єднаних вимірювальних, контрольних, обчислювальних та
інших

допоміжних

технічних

засобів,

сформованих

для

отримання

вимірювальної інформації, її перетворення, опрацювання, візуалізації та
документування.

Основною

відмінною

особливістю

інформаційно-

вимірювальних систем є модульний принцип побудови структури системи,
який

передбачає

створення

конструктивно

завершених

модулів

і

використання стандартних приладів. Цей принцип забезпечує технічну та
інформаційно-функціональну

сумісність

модулів,

спрощує

технічне

обслуговування, підвищує точність і надійність системи та дозволяє
роширити функціональні можливості.
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Серед

основних

вимог,

що

висуваються

до

інформаційно-

вимірювальної системи відтворення одиниці вимірювання поверхневої
густини теплового потоку та передавання її розміру, є такі [113]:
– теоретична

обґрунтованість:

урахування

фізичних

принципів

реалізації одиниці вимірювання;
– функціональність: можливість проведення калібрування засобів
вимірювання різних типів;
– надійність: забезпечення простежуваності результатів вимірювань до
національних або міжнародних еталонів;
– економічність: мінімізація фінансових та ресурсних витрат при
відтворенні одиниці вимірювання та проведенні калібрування засобів
вимірювання.
В результаті аналізу світового досвіду реалізації одиниці вимірювання
поверхневої густини теплового потоку з формуванням теплової енергії як
радіаційним, так і кондуктивним методом, встановлено, що не існує єдиного
способу формування теплової енергії, який би дозволив відтворювати
одиницю вимірювання в широкому динамічному діапазоні без погіршення
таких показників точності як невизначеність результату вимірювання.
Саме тому, роботі запропоновано розділення динамічного діапазону за
густиною теплового потоку на частини, в кожній з яких відтворення одиниці
вимірювання відбувається із застосуванням різних фізичних принципів [113,
114]. На підставі цього розроблено концепцію побудови еталону поверхневої
густини теплового потоку за модульним принципом, представлену на рис.
2.2.
Реалізація запропонованої концептуальної моделі еталону поверхневої
густини теплового потоку передбачає використання таких фізичних
принципів формування та передавання теплової енергії. Для забезпечення
єдності вимірювань в діапазоні 1…50 Вт/м2 запропоновано використання як
джерела теплової енергії модель абсолютно чорного тіла та подальше
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передавання одиниці вимірювання сенсорам теплового потоку радіаційним
способом. Визначення величини відтвореного у такий спосіб значення
поверхневої густини теплового потоку здійснюється на підставі закону
Стефана-Больцмана.

Рис. 2.2. Концептуальна модель побудови еталону
поверхневої густини теплового потоку
Реалізацію одиниці вимірювання в діапазоні 2·101…2·103 Вт/м2
запропоновано здійснювати методом гарячої захищеної пластини шляхом
формування теплового потоку за допомогою електричного нагрівника, при
цьому

передавання

розміру

одиниці

вимірювання

здійснюється

кондуктивним способом і застосуванням сенсорів теплового потоку.
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Визначення величини відтвореного значення поверхневої густини
теплового потоку здійснюється на підставі закону Джоуля-Ленца. Слід
зазначити, що частина діапазону 100…2·104 Вт/м2 на сьогодні реалізована у
такий самий спосіб за допомогою вимірювальної установки вищої точності
УВТ-1 (розробка ІТТФ НАН України, див. розділ 1).
В діапазоні 1·104…2·105 Вт/м2 формування потоку теплової енергії
запропоновано здійснювати за допомогою випромінювача, при цьому
передавання розміру одиниці вимірювання здійснюється радіаційним
способом. Засобами передавання можуть слугувати як сенсори теплового
потоку, так і приймачі теплового випромінення.
Модульний принцип побудови інформаційно-вимірювальної системи
дозволяє сформувати еталон поверхневої густини теплового потоку з
конструктивно завершених модулів теплових блоків, в яких реалізовано
певний принцип формування теплової енергії, і набору стандартних приладів
для підтримання і контролю параметрів заданих рижимів роботи системи.
На рис. 2.3 представлена схема побудови еталону за модульним
принципом.
Відповідно до цієї схеми в кожній частині діапазону передбачено
розроблення відповідного теплового блоку, в якому створюються умови для
відтворення одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку та
передавання її розміру відповідним засобам вимірювання.
Так, в першій частині діапазону тепловий блок має містити ізотермічне
джерело теплової енергії для створення на поверхні засобу вимірювання
(досліджуваного сенсора теплового потоку) граничних умов першого роду.
Передавання одиниці вимірювання здійснюється із застосуванням лише
контактних засобів. При цьому, сенсор теплового потоку повинен мати ті ж
геометричні розміри в радіальному напрямку, що і робоча поверхня джерела
теплової енергії.
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Рис. 2.3. Схема побудови еталону за модульним принципом
Друга частина діапазону вимагає створення теплового блоку із
джерелом теплового випромінювання малої інтенсивності. Таким джерелом
може слугувати модель абсолютно чорного тіла (АЧТ). Конструкція
вимірювальної комірки теплового блоку також передбачає можливість
розміщення в ній сенсорів теплового потоку. В цьому випадку немає
жорстких вимог до радіального розміру засобів передавання одиниці
вимірювання, але є обмеження щодо їхньої інерційності.
У третій частині діапазону тепловий блок має містити джерело
теплової енергії високої інтенсивності, що обумволює певні конструктивні
особливості побудови вимірювальної комірки. Передавання теплової енергії
таких

значень

здійснюється

традиційно

приймачам

теплового

випромінювання. Однак, для забезпечення єдності вимірювань і для цієї
частини діапазону передбачена можливість калібрування контактних засобів
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вимірювання, які мають відповідну термостійкість та термонезалежну
чутливість.
Створення модулю саме третьої частини діапазону, тепловий блок
якого по суті є вимірювальним компаратором, відкриває шлях до реалізації
звірення еталонних засобів контактних вимірювань та безконтактних. Тобто,
створюється передумови для звірення Державного еталону енергетичної
освітленості некогентним випромінюванням та розробленого в рамках
дисертаційного дослідження еталону поверхневої густини теплового потоку
за модульним принципом, які призначені для реалізації одиниці вимірювання
Вт/м2.
Теплові блоки відповідних модулів еталону підключаються до шини
послідовного інтерфейсу для встановлення і підтримання інформаційного
обміну між виконавчими пристроями. У всіх випадках апаратно-програмний
модуль реєстрації, опрацювання та візуалізації вимірювальної інформації
залишається єдиним для всіх частин діапазону.
Більш

детально

особливості

забезпечення

єдності

вимірювань

поверхневої густини теплового потоку у кожній частині діапазону
розглянуто в розділах 3-5 даної дисертації.
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2.5 Висновки до розділу
1. Сформульовано узагальнену методологію забезпечення єдності
вимірювань поверхневої густини теплового потоку в широкому діапазоні,
реалізація якої дозволила обґрунтувати основні перспективні напрямки
розвитку метрологічного забезпечення теплових вимірювань.
2. Запропоновано математичну модель теплового поля, як об’єкту
дослідження, у вигляді векторного випадкового поля, що дозволило
проаналізувати формування однорідного у просторі і стаціонарного у часі
теплового потоку на теплосприймальній поверхні засобу вимірювання.
3. 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.
4. Розроблено 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
дозволить на порядки розширити нижню та верхню межі робочого діапазону
вимірювань, що відповідає світовому рівню метрологічного забезпечення
вимірювань поверхневої густини теплового потоку.
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РОЗДІЛ 3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ПОВЕРХНЕВОЇ
ГУСТИНИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ В ДІАПАЗОНІ (20-2∙103) Вт/м2

3.1. Джерела невизначеності результатів відтворення одиниці
вимірювання поверхневої густини теплового потоку
кондуктивним методом
У відповідності з запропонованою концептуальною моделлю еталону
поверхневої густини теплового потоку (див. розділ 2.4) та зі структурою,
показаною на рис. 2.3, в частині діапазону (20-2∙103) Вт/м2 тепловий блок
модулю еталону має забезпечувати формування теплової енергії методом
гарячої захищеної пластини та кондуктивний спосіб її передавання сенсорам
теплового потоку.
Як показано у розділі 1, вагомі переваги відтворення одиниці
вимірювання поверхневої густини теплового потоку та передавання її
розміру має кондуктивний метод із застосуванням електричного нагрівника.
Найсуттєвішими з них є висока точність завдання і підтримання на
визначеному рівні електричних величин, що задіяні у формуванні теплового
потоку, та можливість реалізації одиниці вимірювання в широкому діапазоні
температури.
Тепловий потік формується на основному нагрівнику внаслідок ефекту
Джоуля при пропусканні через нього електричного струму [115-117].
Підведення електричного струму здійснюється від блоку живлення. Для
визначення величини підведеної потужності електричного струму в
електричний ланцюг нагрівника включено послідовно однозначну міру
електричного опору. Таким чином, потужність визначають вимірюванням
напруги на контактах основного нагрівника та на потенціальних виводах
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однозначної міри електричного опору. Схема формування теплового потоку
кондуктивним методом представлена на рис. 3.1 [116].

Рис. 3.1 Формування теплового потоку за законом Джоуля-Ленца
Структурну

модель

формування

невизначеності

результатів

вимірювання за кондуктивним методом на рис. 3.2 представлено у вигляді
причинно-наслідкової діаграми.
Елементами діаграми є вхідні фактори та величини, які безпосередньо
вимірюють для визначення поверхневої густини теплового потоку, а також
фізичні 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;
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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).

Рис. 3.2 Причинно-наслідкова діаграма формування невизначеності
результатів вимірювання поверхневої густини теплового потоку за
кондуктивного підведення теплової енергії
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

(3.1)
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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.

За практичної реалізації одиниці вимірювання мають місце фізичні
ефекти, які призводять до втрат теплової потужності, а також відхилення в
площі нагрівника. Внаслідок цього виникають складові невизначеності
результату вимірювання, які можуть бути враховані із застосуванням
статистичних

методів

компенсовані

внесенням

опрацювання
поправок.

експериментальних
З

огляду

на

те,

даних
що

або

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 (3.1) поверхнева густина теплового
потоку q  f ( 1,  2 ,  3 ,  4 ) визначається за результатами чотирьох складових
вимірювань: напруги на виводах нагрівника,
електричного опору,

VK   2 ,

поверхні нагрівника,

F  4.

Вхідні величини

VH   1 ,

електричного опору,

напруги на виводах міри

RK   3 ,

та площі робочої

 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 охолодження основного нагрівника, при цьому
частина потужності витрачається на зміну його температури.
Активна адіабатизація неробочої поверхні основного нагрівника
організована за допомогою системи регулювання, основним елементом якої є
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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:

qД  EД  K Д ,

(3.2)

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:

qC 

4C dT

,
 D 2 dt

(3.3)

де C  c h  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:
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qreal 

4VH  VK

 D 2  RK

 EД  K Д 

4C

D


2

dT
.
dt

(3.4)

Усі величини, що входять до модельного рівняння (3.4), вважаються
некорельованими.

Таким

чином,

сумарна

невизначеність

результату

вимірювання поверхневої густин теплового потоку за кондуктивного
підведення теплової енергії формується згідно діаграми (рис.3.2) та
визначається сукупністю складових:

u(q)  kV2H u 2 (VH )  kV2K u 2 (VK )  k R2K u 2 ( RK )  k D2 u 2 ( D)  kq2Д u 2 (q Д )  kq2C u 2 (qC ) , (3.5)
при

kq2Д u 2 (q Д )  kK2 Д u 2 ( K Д )  kE2Д u 2 ( E Д ) ;

kq2C u 2 (qC )  kC2u 2 (C )  kdT2 / dtu 2 (dT / dt )
де
kVH 

4VK
;
 D 2  RK

k RK  

4VH  VK
;
 D 2  RK2

kEД  K Д ;

kC 

4 dT

;
 D 2 dt

kVK 

4VH
;
 D 2  RK

kD  

4VH  VK
;
 D 4  RK

kK Д  E Д ;
kdT / d 

4C
.
 D2
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Попередню оцінку складових невизначеності результатів відтворення
одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку виконано
розрахунковим шляхом на підставі результатів дослідження метрологічних
характеристик еталонних сенсорів теплового потоку, які входять до складу
еталонної установки УВТ-1, та паспортних даних на застосовані стандартні
прилади. Результати оцінювання для трьох значень поверхневої густини
теплового потоку представлено у табл. 3.1.
Таблиця 3.1
Оцінки внеску складових джерел невизначеності у сумарну
невизначеність результатів
Джерела невизначеності
Вимірювання діаметра основного
нагрівника
Вимірювання напруги на виводах
основного нагрівника
Вимірювання напруги на виводах
котушки опору
Калібрування міри електричного
опору
Нескомпенсований
тепловий
потік
Теплові
втрати
через
теплоємність
основного
нагрівника

Відсоток у загальній невизначеності
10 Вт/м2
100 Вт/м2
2∙103 Вт/м2
3
9
20
1

4

11

1

8

18

3

14

30

6

23

2

86

41

18

Для можливості співставлення отриманих розрахункових результатів,
оцінки подано як частка внеску у відсотках кожної складової невизначеності
від дії відповідного джерела у сумарну невизначеність результатів
вимірювання, яка прийнята за 100%.
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Як бачимо, зі зменшенням величини відтворюваного значення
поверхневої густини теплового потоку збільшується вплив теплоємності
основного нагрівника, і вже за значень q  10 Вт/м2 має домінуючий вплив.
Отже, на основі проведених досліджень виявлено визначальний вплив
на

невизначеність

результату

відтворення

одиниці

вимірювання

кондуктивним методом в нижній частині діапазону втрати потужності через
теплоємність джерела теплової енергії.

3.2. Теплові втрати, зумовлені дрейфом температури та
теплоємністю основного нагрівника
Розглянемо вплив теплоємності джерела теплової енергії на величину
складової невизначеності вимірювання викликану цим фактором в нижній
частині діапазону значень поверхневої густини теплового потоку.
При

порушенні

умов

стаціонарності

температурного

режиму

вимірювань відбувається нагрівання або охолодження нагрівника, при цьому
частина потужності витрачається на зміну його температури [116, 118].
Змінення

температури

вимірювальної

комірки,

що

призводить

до

неконтрольованого притоку або відтоку теплоти, залежить від теплоємності
основного нагрівника.
Теплоємність

нагрівника

C  c h  F

визначається

фізичними

властивостями матеріалу, з якого він виконаний, та його геометричними
розмірами – висотою та площею.
Складова невизначеності вимірювань, викликана цим фактором,
оцінена за формулою:

u (qc ) 

c    h dT

 100,%
q
dt

(3.6)
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У припущенні, що значення добутку c   2 106 Дж/(м3∙К) та за
швидкості дрейфу температури, яка за експериментальними даними не
6
перевищує 1, 4 10 К/с, отримано розподіл даної складової невизначеності в

діапазоні значень поверхневої густини теплового потоку від 1 Вт/м2 до
2∙103 Вт/м2 при варіації товщини основного нагрівника від 0,1 мм до 20 мм.
Результати розрахунку за формулою (3.6) наведено на рис. 3.3.

Рис. 3.3. Графіки розподілу величини складової невизначеності вимірювання
через теплоємність джерела теплової енергії в діапазоні значень поверхневої
густини теплового потоку при варіації геометричних параметрів нагрівника
Аналізування представлених графіків показує, що складова стандартної
невизначеності результату відтворення поверхневої густини теплового
потоку через теплоємність джерела енергії має найбільший вплив при
відтворюванні одиниці вимірювання в діапазоні від 1 Вт/м2 до 1∙103 Вт/м2. За
значень

q ≥ 1∙103 Вт/м2

складова

невизначеності

через

теплоємність

основного нагрівника становить менше 0,05%, що є несуттєвим внеском у
сумарну невизначеність відтворення одиниці вимірювання кондуктивним
методом.
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При

зменшенні

товщини

основного

нагрівника

складова

невизначеності результатів вимірювання також зменшується в усьому
розглянутому діапазоні значень поверхневої густини теплового потоку.
Отже, зменшення теплоємності основного нагрівника шляхом зменшення
його 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 до
технологічно можливого рівня навіть за умови незмінності решти його
параметрів. Це відкриває шлях до оптимізації нижньої межі діапазону
вимірювання за заданим рівнем невизначеності.

3.3. Критерій оптимізації діапазону вимірювання
поверхневої густини теплового потоку
Особливості технології виготовлення основного нагрівника, що
використана в рамках даного дисертаційного дослідження, унеможливлюють
зменшення його товщини понад 1,5 мм, що накладає обмеження на
застосування кондуктивного методу калібрування в

нижній частині

динамічного діапазону через вплив теплоємності основного нагрівника,
викликаний дрейфом температури.
Вказані обмеження дозволяють запропонувати критерій встановлення
нижньої межі діапазону, сутність якого забезпечення мінімально можливого
відтворюваного значення одиниці вимірювання за заданого рівня стандартної
невизначеності результатів через теплоємність основного нагрівника за
певної його геометрії, тобто має виконуватися умова [119]:
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qmin 

c h dT

,
uзад (C ) d

(3.7)

де uзад(С) – задане значення складової стандартної невизначеності через
теплоємність основного нагрівника.
Таким чином, формула (3.7) дозволяє визначити мінімально досяжні
для відтворення значення поверхневої густини теплового потоку при
заданому рівні невизначеності результатів за відомих значень геометрії
джерела теплової енергії та зміни його температури в часі. З іншого боку, ще
на етапі проектування вимірювальної комірки з електричним нагрівником як
джерелом теплової енергії можна обґрунтувати вибір геометрії нагрівника
для реалізації нижньої межі діапазону вимірювання з певним рівнем
невизначеності результатів. Графіки, представлені на рисунку 3.3, по суті
виступають в даному контексті номограмою для визначення шуканих
параметрів та дозволяють за наявності інформації про конструктивні
параметри

нагрівника

оцінити

складову

невизначеності

результатів

відтворення одиниці вимірювання в певній частині діапазону.
Верхня межа діапазону за кондуктивного формування теплової енергії
обмежена, насамперед, термостійкістю елементів вимірювальної комірки.
Для аналізу факторів, що впливають на таке обмеження розглянемо
більш детально устрій основних елементів комірки, які формують одномірний
тепловий потік з нормованим значенням поверхневої густини, за реалізованою
в рамках даного дослідження технологією. На рис. 3.4 представлена частина
перерізу елементів вимірювальної комірки.
Підведення необхідної енергії відбувається за рахунок виділення
джоулевої

теплоти

від

протікання

струму

заданого

значення

крізь

струмопровідні елементи нагрівника 1, який оточений електроізоляцією зі
склотканини 2. Послідовно включені струмопровідні елементи, що укладені
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у

фрезеровані

канали

металевого

корпусу

нагрівника

4

і

залиті

теплопровідним компаундом 3.

Рис. 3.4. Частина перерізу елементів вимірювальної комірки, які формують
задану густину теплового потоку, де:
1 – струмопровідні елементи нагрівника; 2 – електроізоляція зі склотканини;
3 – заливний теплопровідний компаунд; 4 – металевий корпус
нагрівника з фрезерованими каналами; 5 – досліджуваний сенсор
теплового потоку; 6 – тепловідвід; 7 – металева кришка нагрівника;
8 – сенсор теплового потоку системи активної адіабатизації.
Основна функція металевого корпусу нагрівника – вирівнювання
температурного поля і, відповідно, поля теплового потоку на поверхні
досліджуваного сенсору 5. Протилежна поверхня сенсору контактує з
поверхнею тепловідводу 6. Верхній торець металевого корпусу нагрівника 4
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закритий металевою кришкою 7, яка також виконує функцію вирівнювання
теплового поля.
Над кришкою 7 в тепловому контакті з нею розташований сенсор
теплового потоку системи активної адіабатизації 8, робота якої забезпечує
скерованість теплового потоку в напрямку від нагрівника до досліджуваного
сенсору теплового потоку.
В стаціонарному режимі роботи система активної адіабатизації
підтримує такий тепловий режим, що температура металевого корпусу
нагрівника TМ дорівнює температурі сенсору теплового потоку системи
активної адіабатизації, а також приблизно дорівнює температурі верхньої
в .п.
в . п.
поверхні досліджуваного сенсору Т sens , тобто TМ  Т sens . Найбільше значення

температури

спостерігається

на поверхні

струмопровідних

елементів

нагрівника 1 і саме ця зона є найбільш критичною з точки зору
термостійкості заливного компаунду 3.
Якщо вважати, що відстань між поверхнями струмопровідних
елементів і металевим корпусом нагрівника має середнє значення L , то
температура струмопровідного елементу і компаунду біля його поверхні має
значення:

TП  TМ  qm 

де TМ

–

теплового

L
,
к

(3.8)

температура металевого корпусу нагрівника; qm – густина
потоку

на

поверхні

струмопровідних

елементів;

к

–

теплопровідність заливного компаунду.
Оскільки вся енергія, що виділяється у струмопровідних елементах
спрямовується у сенсор теплового потоку крізь ділянку контакту з
нагрівником, слушним є співвідношення:
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qm  Fm  qsens  Fsens ,

(3.9)

де Fm – площа m -ої поверхні, на якій виділяється джоулеве тепло; Fsens –
площа поверхні сенсора; qsens -– густина теплового потоку на поверхні
сенсора.
З наведених співвідношень витікає:

в . п.
TП  Tsens
 qsens 

Fsens L

,
Fm к

а оскільки ця температура обмежена термостійкістю Tп , то повинно
виконуватися співвідношення:

в . п.
Tsens
 qsens 

Fsens L

 Тп ,
Fm к

або для максимального теплового потоку, що формується на поверхні
сенсора електричним нагрівником qmax :
в . п.
qmax  Tn  Tsens


к Fm

.
L Fsens

(3.10)

Розглянемо можливість варіювати значення параметрів, що обмежують

qmax відповідно до формули (3.10). Термостійкість Tп визначається
властивостями застосованих матеріалів, з яких найбільш критичною є
термостійкість компаунда. Температура верхньої поверхні досліджуваного
в .п.
сенсору Т sens залежить як від температурного діапазону роботи сенсора і
123

вимірювальної комірки, так і від теплового опору сенсора. Теплопровідність
заливного компаунду  к є властивістю застосованого матеріалу, а середня
відстань між поверхнями струмопровідних елементів і металевим корпусом
L визначається конструкцією і технологією виготовлення нагрівника і

повинна забезпечувати надійну електроізоляцію елементів. Площа поверхні
сенсора Fsens визначена його заданими розмірами. Таким чином, єдиним
параметром, який можна змінювати (у рамках застосованої технології) для
збільшення значення qmax є площа поверхні, на якій виділяється джоулеве
тепло Fm . Оскільки площа поверхні сенсора і нагрівника задана, то
збільшення цієї поверхні у рамках застосованої технології можливе тільки за
рахунок збільшення гілок струмопровідних елементів, для розміщення яких
необхідно збільшувати висоту нагрівника h . Тобто, у спрощеному варіанті,
можна вважати, що для певного класу конструкцій нагрівника площа
поверхні, на якій виділяється джоулеве тепло, пропорційна його висоті.
Можливі й інші варіанти конструкції та технології виготовлення нагрівника,
але і для них узагальненим критерієм для встановлення верхньої межі
динамічного діапазону слугує нерівність:

qmax  h  ,

  f  j,Tn , Fm  ,

(3.11)

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
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термостійкості. Так, для технології виготовлення основного нагрівника, що
реалізована в рамках даної роботи, параметр становить   1,8 106 Вт/м3.
З наведених міркувань витікає, що для розширення верхньої межі
діапазону вимірювання поверхневої густини теплового потоку, тобто
збільшення значення qmax , необхідно збільшувати висоту нагрівника h , що, у
свою чергу, викликає збільшення теплоємності нагрівника і, відповідно,
збільшення значень qmin , тобто звуження нижньої межі діапазону вимірювання.
Це накладає обмеження на ширину діапазону відтворюваних значень густини
теплового потоку, яку можна забезпечити для певної реалізації основного
нагрівника.

3.4. Конструкція вимірювальної комірки модуля еталону для
відтворення одиниці вимірювання поверхневої густини теплового
потоку в діапазоні (20-2∙103) Вт/м2
Розроблена конструкція вимірювальної комірки, за допомогою якої
реалізовано кондуктивний метод формування теплової енергії, представлена
на рис. 3.5. Основними елементами вимірювальної комірки є: основний
нагрівник, захисний нагрівник, корпус якого сполучений з боковим
температуровирівнювальним екраном, та термостатований тепловідвід.
Досліджуваний

сенсор

теплового

потоку

розміщують

між

тепловіддавальною поверхнею основного нагрівника, за допомогою якого
задають тепловий потік фіксованої густини, і теплосприймальною поверхнею
термостатованого тепловідводу [115]. Для забезпечення роботи абсолютним
методом в пристрої передбачений допоміжний сенсор теплового потоку,
сигнал якого на нульовому значенні підтримують за рахунок роботи
захисного нагрівника, при цьому весь тепловий потік від основного
нагрівника скеровується в досліджуваний сенсор.
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Рис. 3.5. Схема конструктивного виконання кондуктивної
вимірювальної комірки
Захисний нагрівник конструктивно поєднаний з термостатованим
екраном, температура якого в цьому випадку дорівнює температурі
захисного нагрівника в режимі нульового сигналу допоміжного сенсора.
Тепловідвід призначений для завдання фіксованого температурного
режиму з встановленого діапазону значень робочої температури і відведення
теплоти від досліджуваного сенсора кондуктивним способом.
Отже, в основу роботи теплового блоку в першій частині діапазону
(див. рис.2.3) покладено метод повної компенсації [50], який полягає в тому,
що за допомогою системи автоматичного регулювання компенсується та
частина теплового потоку, яка йде від основного нагрівника через
допоміжний сенсор. Це дозволяє визначити коефіцієнт перетворення
досліджуваного сенсора за результатами прямих вимірювань його термоЕРС
за заданої постійної електричної потужності, що підводиться до основного
нагрівника.
Особливістю конструкції вимірювальної комірки є допоміжний сенсор
теплового потоку, розміщений між основним і захисним нагрівниками. Він
складається з двох ідентичних термобатарей, суміщених конструктивно в
одній

площині.

Перша

термобатарея,

будучи

елементом

системи
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регулювання потужності, що подається на захисний нагрівник, генерує
сигнал, пропорційний тій частині теплового потоку від основного нагрівника,
яка йде в протилежну від досліджуваного сенсора сторону. Сигнал другої
термобатареї використовується для контролю якості адіабатізації поверхні
основного нагрівника, яка не контактує з сенсором, що досліджують. За
допомогою

адіабатізації,

тобто

при

рівності

нулю

сигналу

другої

термобатареї допоміжного сенсора, весь тепловий потік від основного
нагрівника проходить до теплостоку через сенсор, що досліджують.
Висока теплопровідність металу, з якого виготовлений корпус
основного нагрівника, сприяє створенню ізотермічних умов на його
тепловіддавальній поверхні, що контактує з теплосприймальною поверхнею
досліджуваного сенсора.
Тепловідвід призначений для завдання фіксованого температурного
режиму зі встановленого діапазону значень робочої температури і відведення
теплоти

від

досліджуваного

сенсора

кондуктивним

способом.

Він

складається з теплосприймальної пласкої металевої платформи та радіатора.
Їх дотичні пласкі поверхні контактують через теплопровідне мастило.
Металева платформа містить термопару для вимірювання температури
її теплосприймальної поверхні. При дослідженні сенсора, що не містить
вбудованої термопари, термопару в платформі тепловідводу в сукупності з
термопарою, вбудованою в основний нагрівник біля його тепловіддавальної
поверхні, застосовують для

визначення

температури віднесення, як

середнього арифметичного значення їх сигналів.

127

3.5. Дослідження теплоємності сенсора теплового потоку як засобу
передавання одиниці вимірювання
За кондуктивного формування та передавання нормованого значення
поверхневої густини теплового потоку основний нагрівник як джерело
теплової енергії знаходиться у контакті з досліджуваним сенсором теплового
потоку. Тому, логічно, що при передаванні розміру одиниці вимірювання
актуальним стає врахування теплоємності сенсору теплового потоку, що
знаходиться у контакті з основним нагрівником. У звязку з цим в роботі
виконано теоретичний аналіз теплоємності сенсора теплового потоку як
засобу передавання одиниці вимірювання.
Для

розв’язанння

поставленої

задачі

розглянемо

теплоємність

одиничного термоелементу батарейного біметалевого сенсора теплового
потоку виду допоміжної стінки, структура та схема поперечного перетину
якого наведені на рис/ 3.6.
Об’ємна теплоємність сенсора теплового потоку з урахуванням закону
адитивності, описується наступною залежністю [120, 121]:

(c   )TE  VTE  (c   )1  V1  (c   )2  V2  (c   )3  V3  (c   )4  V4  (c   )5  V5 ,

(3.12)

де (c   )i – об'ємна теплоємність i-го компоненту сенсора, при цьому
позначення з індексами i = 1 – основного термоелектроду; 2 – гальванічного
покриття; 3 – каркасної стрічки, на яку навито термоелектродний дріт; 4 –
електроізоляційного компаунду в міжвитковому просторі; 5 – зовнішніх
шарів компаунду; Vi – об'єм i-го компоненту сенсора відповідно нижнього
індексу; індекс «ТЕ» стосується одиничного термоелементу.
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а)

б)

Рис. 3.6. Схема поперечного перетину сенсора (а) та одиничного
термоелементу (б), де цифрами позначено:
а) 1 – основний термоелектрод; 2 – гальванічне покриття;
3 –електроізоляційний компаунд; 4 – біметалевий термоелектрод;
В, С – злюти термоелементів;
б) 1 – сенсор площею Fsens; 2 – термоелемент, площа якого fТЕ; 2f1 - площа
перетину двох основних термоелектродів; f2 - площа перетину
гальванічного покриття; f3 - площа перетину каркасної стрічки;
f4 - площа перетину електроізоляційного компаунду

Об'єм одиничного термоелемента з висотою hsens знаходиться з
формулою:

VTE  fTE  hsens ,

(3.1)

де fTE – площа термоэлемента, що дорівнює:

fTE  2 f1  f2  f3  f4 .

(3.14)
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Площа перетину одиничного термоелементу віднесена до площі
перетину основного термоелектроду визначає безрозмірний геометричний
параметр сенсора, за допомогою якого за заданих вихідних параметрів
сенсора, які мають бути отримані, ще на етапі проектування можна
розрахувати вхідні характеристики компонентів та провести попереднє
оцінювання їх температурної залежності. В даному випадку безрозмірний
геометричний параметр (формпараметр) сенсора дорівнює:

  fTE / f1  2  f21  f31  f41 .

(3.15)

Зважаючи на те, що при проходжені теплового потоку через одиничний
термоелемент, навитий на каркасну стрічку, є ділянка термоелектродного
дроту, яка не приймає участі у формування вихідного сигналу. Тому
розраховують ефективну висоту термоелементу за формулою:


hef  (a  d1 )  b2  p 2 / 2 ,
2

(3.16)

де a і b – товщина та висота каркасної стрічки; d1 – діаметр основного
термоелектродного дроту; p – крок навивання дроту в спіраль.

Тоді, об'єм кожного компонента сенсора, відповідно, дорівнює:

V1  f1  hef ,

(3.17)

V2  f 2  hef ,

(3.18)

V3  f3  (hef  2d1 ) ,

(3.19)

V4  f 4  hef ,

(3.20)

V5  fTE  (hsens  hef ) .

(3.21)
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З використанням формул (3.15) – (3.21) вираз (3.12) для теплоємності
одиничного термоелемента перепишеться у вигляді:

(c )TE  2  (c )1 

hef

  hsens

 (c  ) 2 

 (c  ) 4 

Отримане

f 41  hef

  hsens

співвідношення

f 21  hef

  hsens

 (c  ) 3 

 (c )5  (1 

(3.22)

hef
hsens

дозволяє

f31  (hef  2d1 )

  hsens



)

(3.22)

розрахувати

об'ємну

теплоємність сенсора з урахуванням формпараметра і геометричних розмірів
з залученням довідкових даних про властивості його компонентів [122-125].
Отримані таким чином розрахункові значення об'ємної теплоємності сенсора
є наближеними, тому що включають в себе похибки визначення вихідних
даних, що входять в формулу (3.22). Тут і похибки довідкових даних з
теплоємності [126-127], і неадекватність значень розрахункових параметрів і
їх реальним значенням через складну технології виготовлення сенсора, і
невідповідність істинного діаметру термоелектродного дроту його значенням
за сертифікатом, та похибки обчислення ефективної висоти термоелемента, і
інші похибки, джерелами яких є технологічні недосконалості виготовлення.
У зв'язку з цим найбільш вірогідними результатами є отримані
експериментально. На рис. 3.7 представлені результати експериментального
дослідження теплоємності компонентів і готового копель-мідного сенсору в
діапазоні температури (100 – 425) К.
Сенсор виготовлений з копелевого дроту діаметром 0,09 мм, навитої на
каркасну стрічку висотою 1,5 мм з поліімідної плівки товщиною 0,1 мм. В
якості електроізоляційного заливного матеріалу використаний компаунд з
епоксидної смоли, наповненої меленим плавленим кварцом в співвідношенні
1 : 2,1. З компонентів сенсора окремо досліджені зразки отверділого
заливного компаунда, чистої епоксидної смоли УП-610, отвержденной
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поліетіленполіаміном, і поліімідної плівки, експериментальні дані щодо
об'ємної теплоємності яких на рисунку 3.7 представлені графіками 5-7,
відповідно.

Рис. 3.7. Залежність об'ємної теплоємності сенсора і
його компонентів від температури, де теоретична залежність побудована для:
1 – копелю, 2 – міді, 3 – за формулою (3.22);
експериментальні дані отримані для: 4 – сенсору, 5 – заливального
компаунду, 6 – епоксидної смоли УП-610, 7 – плівки поліімідної

Графіки 1 і 2 для копелі і міді побудовані за довідковими даними [128],
а

температурна

представлена

залежність

графіком

3,

об'ємної

теплоємності

побудованим

за

готового

формулою

сенсора
(3.16),

і

експериментальними даними 4 (точки на графіку 3). Експериментальні дані
отримані з похибкою, що не перевищує 1,5 %, оцінку якої проведено із
залученням зразкової міри теплоємності (лейкосапфіра) [125].
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Аналіз цих результатів показує, що об’ємна теплоємність сенсора може
сягати значень порядку 2·106 Дж/(м3·К), що має суттєвий вплив на точність
передавання одиниці вимірювання. Для отримання оцінки цього впливу
розглянемо задачу теплопровідності для сенсора теплового потоку, що
встановлено на металеву поверхню як показано на рис. 3.8.

Рис. 3.8. Схема задачі теплопровідності для сенсора теплового потоку,
що встановлено на металеву поверхню
Рівняння теплопровідності для поставленої задачі матиме вид:
T
 2T
 2 ,

x

(3.23)

де  – температуропровідність сенсора теплового потоку.
Граничні умови такої задачі задано наступним чином:
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T ( x  0;  0)  Tn ,
T ( x;  0)  T  0,
0


 T ( x  h; )
 q,
 
x


T ( x  0; )  Tn    b.

де b 

(3.24)

T ( x  0; )
– швидкість зміни температури металевої поверхні


Розв’язок рівняння (3.17) відносно температури сенсора має вид [129]:

T ( x, )  Tn  A 

qh



 B

b  h2



,

(3.25)

де коефіцієнти A і B знаходяться з таких виразів:

x  2  (1)n1
x
A 
sin( n  )exp( n2  Fo) ,
2
h n1 n
h

x x 2  2  (1)n1
x
B  Fo   2  
cos(n  (1  ))exp( n2  Fo) ,
2
h 2h n1 n
h

де Fo 

 
– критерій Фур’є,
h

n  (2n  1) 


– корені характеристичного рівняння.
2

Оскільки передавання одиниці вимірювання поверхневої густини
теплового потоку відбувається в усталеному тепловому режимі, для якого
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характерні значення критерію Фур’є лежать в області Fo

2 , коефіцієнти A

і B набудуть вигляду:

A

x
x
x2
, B  2 .
h
h 2h

Таким чином, вираз для розрахунку температури запишеться у вигляді:
x qh
x
x2
b  h2
.
T ( x, )  Tn  
 ( Fo  
)
h 
h 2h 2


(3.26)

В основу принципу дії сенсора теплового потоку виду допоміжної
стінки покладено градієнтний метод, а отже з урахуванням формули (3.20),
можна записати вираз для знаходження поверхневої густини теплового
потоку, виміряної сенсором:

qsens 

T ( x  h, )  T ( x  0, )
c h
q
b.
h/
2

(3.27)

Другий член правої частини виразу (3.27) і визначає складову
невизначеності результату вимірювання, що зумовлена теплоємністю сенсора
теплового потоку. Таким чином, для сенсора теплового потоку висотою
1,8 мм та об’ємною теплоємністю 1,8·106 Дж/(м3·К) за температури 300 К,
оцінена складова невизначеності результату вимірювання в умовах дрейфу
6
температури, що не перевищує 1,5 10 К/год, становить 0,02 %.
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3.6. Оцінка сумарної невизначеності результатів відтворення
поверхневої густини теплового потоку
Оцінювання сумарної невизначеності результатів вимірювання при
відтворенні одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку
виконано

шляхом

експериментального

дослідження

метрологічних

характеристик сенсора теплового потоку із застосуванням теплової комірки
зменшеної теплоємності та за результатами калібрувань вимірювальних
приладів (вольтметрів, штангенциркуля та міри електричного опору), які
зазначені у відповідних документах [116].
Експериментальні

дослідження

для

встановлення

можливості

розширення нижньої межі динамічного діапазону доцільно проводити в
декількох точках з просуваннях в напрямку послідовного зменшення значень
відтворюваної одиниці вимірювання. З огляду на це, рівняння вимірювання
(3.4) перетвориться на систему рівнянь:


4C dT1
2
q

(4
V

V
)
/
(

D

R
)

E

K


;
1
H
1
K
1
K
Д
1
Д


D 2 d

,
...

dT
q j  (4VHj  VKj ) / ( D 2  RK )  E Дj  K Д  4C2  j .
 D d


(3.28)

де j  (1, n) – номер точки діапазону; n – кількість точок діапазону, в яких
проведено експериментальні дослідження.
В кожній j -ій точці проведено оцінювання сумарної невизначеності та
проведено перевірку на виконання умови (2.7), тобто u(q)  uзад (q)  0,3% .
Стандартні невизначеності вимірювальних приладів uB (VH ) , uB (VK ) ,

uB ( RK ) та uB ( D) оцінено за формулою [130]:
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uB ( i ) 

U ( i )
,
k

(3.29)

де U ( i ) – розширена невизначеність відповідного приладу, зазначена в
свідоцтві про калібрування; k – коефіцієнт охоплення.
Оцінку стандартної невизначеності через неповну адіабатизацію
неробочих поверхонь основного нагрівника та неконтрольовані притоки або
відтоки теплоти, що залежить від теплоємності нагрівника та дрейфу
температури, отримано із застосуванням статистичних методів опрацювання
експериментальних даних в серії з 24 спостережень температури теплостоку
та захисного нагрівника, а також сигналів допоміжного сенсору. Оцінка
вхідної величини в даному випадку визначена як дисперсія середнього
значення.
За результатами вимірювань встановлено, що дрейф температури не
перевищує

значення

0,005

К/с.

Зменшення

теплоємності

основного

нагрівника досягнуто за рахунок зменшення його розмірів. Так, при товщині
1,5 мм, діаметрі 60 мм розрахункове значення теплоємності нагрівника
складає С =8,5 Дж / К.
Вимірювання напруги на виводах основного нагрівника виконано
цифровим

мультиметром

Picotest

М3500

№TW00005084

в

режимі

вимірювання напруги постійного струму в діапазоні 1…10 В з розширеною
невизначеністю U (VH ) =0,0004 мВ при коефіцієнті охоплення k =1,65 згідно
свідоцтва про калібрування.
Вимірювання напруги на виводах міри електричного опору, яка
включена в коло струму основного нагрівника та призначена для визначення
сили струму, що протікає в ньому, виконано цифровим мультиметром
Picotest М3500 №TW00005092 в режимі вимірювання напруги постійного
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струму в діапазоні 0…100 мВ з розширеною невизначеністю U (VK ) =0,0006
мВ при коефіцієнті охоплення k =1,65.
Оцінка стандартної невизначеності міри електричного опору отримана
за результатами калібрування котушки електричного опору Р321 №070995
номінальним значенням 1 Ом. Відповідно свідоцтва U ( RK ) =0,000008 Ом при
коефіцієнті охоплення k =2.
Вимірювання діаметра основного нагрівника виконано із застосуванням
електронного цифрового штангенциркуля в діапазоні вимірювання 0,01…150
мм з невизначеністю вимірювання зовнішніх лінійних розмірів U ( D) =0,006
мм при коефіцієнті охоплення k =2.
В табл. 3.2 представлені дані, необхідні для аналізу невизначеності, такі
як вхідні величини, їх оцінки, а також пов'язані з ними коефіцієнти
чутливості та визначені відхилення [117].
Абсолютна

стандартна невизначеність, яка була визначена для

результату відтворення одиниці вимірювання поверхневої густини теплового
потоку 19,95 Вт/м2 , складає:

u (q) 
abs

(2,57 104 ) 2  (4,03 104 ) 2  (7,96 105 ) 2 
2 2

2 2

2 2

(1,65  10 )  (1,68 10 )  (5,13 10 )

 0,056 , Вт/м2

що у відносних одиницях буде дорівнювати:

u(q)  (0,056 /19,95) 100  0,28%  u(q)  0,3% .
Отримані результати показують, що завдяки зменшенню теплоємності
основного нагрівника до С=8,5 Дж / К, що у перерахунку на питоме значення
теплоємності

приведене

до

площі

поверхні

нагрівника

становить

3 кДж / (К·м2), досягнуто розширення нижньої межі діапазону відтворення
одиниці

вимірювання

поверхневої

густини

теплового

потоку

за
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кондуктивного підведення енергії до 20 Вт/м2 з розширеною невизначеністю
результатів вимірювання U (q) =0,6% за коефіцієнта охоплення k  2 .

Таблиця 3.2
Бюджет невизначеності результатів вимірювання при відтворенні
поверхневої густини теплового потоку номінальним значенням 20 Вт/м2
Вхідна
величина
Vн

Оцінка
Стандартна
Тип
вхідної
невизначеність оцінки
величини
1,88 В

-5

2,42·10 В
-7

В

Коефіцієнт
впливу
1,06·101
В/(Ом·м2)
6,65·102
В/(Ом·м2)
-1,99·101
Вт/(Ом·м2)

Vк

0,03 В

6,06·10 В

В

Rк

1 Ом

4,00·10-6 Ом

В

D

0,06 м

3,00·10-6 м

В

-5,50·102 Вт/м4

qД

0

2,18·10-3 Вт/м2

А

0,77·101

qC

0

3,42·10-2 Вт/м2

А

1,50·101

q

19,95 Вт/м2

Внесок у
сумарну
невизначеність
2,57·10-4 Вт/м2
4,03·10-4 Вт/м2
-7,96·10-5 Вт/м2
-1,65·10-2 Вт/м2
1,68·10-2 Вт/м2
5,13·10-2 Вт/м2
0,056 Вт/м2
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3.7. Висновки до розділу
1.

Проведено

аналізування

складових

сумарної

невизначеності

відтворення поверхневої густини теплового потоку за кондуктивного способу
підведення теплової енергії, за результатами якого виявлено домінуючий
вплив

теплоємності

основного

нагрівника

на

точність

відтворення

поверхневої густини теплового потоку в нижній частині динамічного
діапазону.
2. 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.
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 при забезпеченні того ж рівня
невизначеності результату вимірювання.
3. 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.
4. В результаті дослідження обємної теплоємності сенсора теплового
потоку як засобу передавання розміру одиниці вимірювання поверхневої
густини теплового потоку встановлено, що об’ємна теплоємність сенсора
може сягати значень порядку 2·106 Дж/(м3·К), що має суттєвий вплив на
точність передавання одиниці вимірювання. Аналізування цього впливу
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показало, що формування складової невизначеності зумовлене об’ємною
теплоємністю сенсора, зосередженою на половині його висоти. Так, для
сенсора теплового потоку висотою 1,8 мм та об’ємною теплоємністю 1,8·106
Дж/(м3·К) за температури 300 К, оцінена складова невизначеності результату
6
вимірювання в умовах дрейфу температури, що не перевищує 1,5 10 К/год,

становить 0,02 %.
5.

Проведено

оцінювання

сумарної

невизначеності

результатів

вимірювання, в результаті якого встановлено, що відтворення одиниці
вимірювання поверхневої густини теплового потоку в діапазоні (20…2·103
Вт/м2) реалізовано із розширеною невизначеністю результатів вимірювання

U (q) =0,6% за коефіцієнта охоплення k  2 .
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РОЗДІЛ 4
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ПОВЕРХНЕВОЇ
ГУСТИНИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ У ДІАПАЗОНІ (1-50) Вт/м2

4.1. Джерела невизначеності результатів відтворення одиниці
вимірювання поверхневої густини теплового потоку
радіаційним методом
У відповідності з запропонованою концептуальною моделлю еталону
поверхневої густини теплового потоку (див. розділ 2.4) та зі структурою,
показаною на рис. 2.3, в частині діапазону (1-50) Вт/м2 тепловий блок
відповідного модулю еталону має забезпечувати формування теплової енергії
із застосуванням моделі чорного тіла та радіаційний спосіб її передавання
сенсорам теплового потоку.
Як було показано в розділі 3, для розширення нижньої межі діапазону
відтворюваних значень одиниці вимірювання необхідно компенсувати вплив
теплоємності джерела теплової енергії. Показано, що шлях досягнення
зменшення цього впливу заключається у зменшеннні товщини основного
нагрівника. Однак, цей спосіб обмежений технологічними процесами
виготовлення нагрівника та скінченими розмірами.
Інший шлях уникнення цього впливу є уникнення безпосереднього
контакту між поверхнями джерела теплової енергії та досліджуваного
сенсору, що можливо при застосуванні радіаційного способу формування
теплового потоку.
Схема, що реалізує радіаційний спосіб відтворення нормованого
значення теплової енергії, передбачає наявність в пристрої замкненого
простору, утвореного двома дифузно випромінювальними поверхнями. На
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рис. 4.1 представлено схему вимірювальної комірки з радіаційним
формуванням теплового потоку при абсолютному методі вимірювань [131].

Рис. 4.1 Схема вимірювальної комірки з радіаційним способом
відтворення теплового потоку
Рівняння вимірювання поверхневої густини теплового потоку при
радіаційному способі підведення теплової енергії записано на підставі закону
Стефана-Больцмана:

q   пр  1 2    (Т14  Т 24 ) ,

де

(4.1)

12 – кутовий коефіцієнт випромінення, який враховує форму і розмір

поверхонь, що беруть участь у теплообміні, їхнє взаємне розташування;

 – стала Стефана-Больцмана; Т – температура, індексом «1» позначено
поверхню джерела випромінювання, а індексом «2» – теплосприймальну
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поверхню тепловідводу;

 пр

– приведений коефіцієнт емісії, який

знаходиться як:

 пр

 1

F 1

 2 (  1) 
  2 F1 1


1

.

(4.2)

З виразу (4.1) випливає, що формування теплового потоку відбувається
за рахунок підтримання різниці температури джерела теплової енергії та
тепловідводу з урахуванням енергії, що випромінюються поверхнями
теплообміну,

їх

взаємним

розташуванням

та

терморадіаційними

характеристиками.
На

рисунку

4.2

наведено

конструктивну

модель

формування

невизначеності результату відтворення поверхневої густини теплового
потоку радіаційним методом.

Рис. 4.2 Схема формування невизначеності результатів вимірювання
поверхневої густини теплового потоку радіаційним методом
Встановлено, що до основних чинників, що впливають на рівномірність
розподілу поля теплового потоку при абсолютному методі вимірювання
відносяться:
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–

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

та

термостатування тепловідводу;
– терморадіаційні характеристики теплообмінних поверхонь.
У запропонованій схемі вимірювальної комірки джерело теплового
випромінювання виконано у вигляді плоскої моделі абсолютно чорного тіла,
а екран термостатований при температурі тепловідводу, що сприяє
мінімізації конвективної складової теплообміну в зоні розташування
досліджуваного сенсора.

4.2. Дослідження терморадіаційних коефіцієнтів
теплообмінних поверхонь
Аналіз

ступеня

рівномірності

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, як це показано на рис. 4.3 [132].
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Рисунок 4.3. Схема теплообміну випромінюванням між
елементарною площадкою і диском
Значення кутового коефіцієнта випромінювання визначено як:

dF2 , F1

1 
1  ( a / h ) 2  ( r / h) 2
  1
2 
(1  (a / h)2  (r / h) 2 ) 2  4  (a / h) 2  (r / h) 2



,



(4.3)

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

вимірювання;
При

r

теплової

потужності

та

досліджуваного

засобу

– радіус поверхні джерела теплової потужності.

суміщенні

елементарної

площадки

з

центральною

віссю

тепловідводу (a=0) рівняння (4.3) спрощується і набуває вигляду:



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



(4.4)
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На рис. 4.4, а представлені результати розрахунку за формулою (4.3) у
вигляді графіків залежності значень локального кутового коефіцієнта від
безрозмірного радіусу при варіації відносної висоти екрану [131].

а)

б)

Рис. 4.4. Графіки розподілу значень локального (а) та приведеного (б)
кутового коефіцієнта випромінення по поверхні тепловідводу
За висоту екрану прийнято відстань між площинами, в яких
розташовані поверхні теплообміну джерела теплового випромінювання та
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тепловідводу. При фіксованих кінцевих розмірах порожнини випромінювача
локальний кутовий коефіцієнт випромінення змінюється від центру до
зовнішнього краю тепловідводу і при співвідношенні h  0,1r його значення в
полі зменшуються більше ніж у 2 рази. Нерівномірність розподілу локальних
значень кутового коефіцієнта випромінювання при співвідношенні h  2,5r не
перевищує 10%, але при цьому спостерігається ослаблення інтенсивності
теплового випромінювання у 5,5 разів. В результаті аналізу представлених
графіків зроблено висновок про те, що відстань від джерела теплового
випромінювання до робочої поверхні тепловідводу має бути не менше
величини його радіусу.
Для виявлення зони однорідності розподілу теплового випромінювання
по поверхні тепловідводу виконано розрахунок розподілу приведеного
значення кутового коефіцієнта випромінення  / 0 , де  обчислено за
формулою (4.3), а 0 – за (4.4), при варіації геометричних параметрів (висоти
та радіусу) вимірювальної комірки та відстані між теплообмінними
поверхнями, результати якого представлено у вигляді графіків на рисунку 4.4
б. Встановлено, що нерівномірність розподілу потоку випромінювання на
поверхні площею, обмеженою радіусом 0,6r 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 до
зовнішнього краю тепловідводу і 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 випромінювання на опромінюваній
поверхні

тепловідводу.

Також

методика

дозволяє

врахувати

вплив
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невизначеності

вимірювань,

викликаної

цим

фактором,

внесенням

відповідних поправок в результат вимірювання.

4.3. Конструкція теплового блоку модуля еталону для відтворення
поверхневої густини теплового потоку в діапазоні (1-50) Вт/м2
Найбільш продуктивною і універсальною для відтворення поверхневої
густини теплового потоку радіаційним методом є схема побудова теплового
блоку із застосуванням вимірювальної комірки, утвореної плоскими
конструкціями джерела теплової енергії і тепловідводу, на поверхні якого
встановлюють досліджуваний сенсор, та бічним екраном [133]. Джерело
теплової енергії виконано з високотеплопровідного металу з V-подібними
кільцевими проточками у вигляді плоскої моделі абсолютно чорного тіла.
Особливістю цієї схеми є застосування бічного чорненого екрану,
термостатованого за тієї ж температури, що і тепловідвід. Це дозволяє
забезпечити майже повну відсутність конвективної складової в зоні
розташування досліджуваного сенсора, що сприяє формуванню рівномірного
поля потоку теплового випромінювання на поверхні тепловідводу в умовах
малоінтенсивного теплообміну.
У вимірювальній комірці, конструктивна схема якої приведена на
рис. 4.5, на поверхні тепловідводу розташовують досліджуваний сенсор та
забезпечують

необхідні

режими

за

тепловим

випромінюванням

та

температурному рівню вимірювань.
Тепловий блок містить джерело теплового випромінення, тепловідвід і
систему термостатування. Джерело теплового випромінення являє собою
конструкцію, що складається з випромінювача у вигляді плоскої моделі
абсолютно чорного тіла, і екрану циліндричної форми. Нижня частина
випромінювача з'єднана з екраном, що слугує для виключення впливу
149

зовнішнього оточуючого середовища на поле теплового випромінювання.
Внутрішня поверхня екрану покрита черню для забезпечення умов
мінімального перевідбиття теплового випромінювання, що є визначальним
Т,при формуванні потоку теплового випромінення малої потужності, і
створення однорідного теплового поля на теплосприймальній поверхні
тепловідводу в зоні розташування досліджуваного сенсора.

Рис. 4.5. Схема конструктивного виконання радіаційної
вимірювальної комірки
Тепловідвід є плоским теплообмінником з внутрішніми фрезерованими
каналами для циркуляції холодоагенту. Система термостатування теплового
блоку не тільки підтримує поверхню тепловідводу та бічного екрану при
однаковій температурі, але і відводить теплоту, акумульовану корпусом
джерела теплової енергії, екраном і тепловідводом.
Відповідно

до

результатів

дослідження

терморадіаційних

характеристик (розділ 4.2) при реалізації вимірювальної комірки обрано
співвідношення її геметричних розмірів як h > 2r . Отже, з урахуванням
розмірів еталонних сенсорів теплового потоку, із застосуванням яких
проводяться дослідження метрологічного комплексу, геометричні розміри
вимірювальної комірки наступні: діаметр робочої зони на тепловідводі, що
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обмежується радіусом термостатованого екрану, становить 120 мм, висота
екрану – 240 мм. З атакої геометрії випромінювальної порожнини кутовий
коефіцієнт випромінювання 1 2  0, 2 .
Варіюванням

температури

термостатування

тепловідводу

встановлюється небхідна різниця ΔТ , яка у сукупності із рівнем температури
на тепловідводі визначають величину відтворюваного значення поверхневої
густини теплового потоку.
У відповідності із рівнянням вимірювання (4.1) та отриманих даних
щодо коефіцієнту теплового випропромінювання, розраховано теплові
режими, які можуть бути реалізовані за такої конструкції вимірювальної
комірки. Розрахунок проводився при варіюванні значення температури
тепловідводу T2 від 293 К до 373 К та різниці температури ΔТ від 1 К до 30 К.
При визначенні приведеного коефіцієнта емісії за формулою (4.2) прийнято
коефіцієнт емісії джерела теплової енергії 0,95, поверхні засобу вимірювання
0,9, площа поверхні засобу вимірювання обчислена для сенсора теплового
потоку діаметром 60 мм. У табл. 4.1 наведені отримані результати
розрахунку значень поверхневої густини теплового потоку, у Вт/м2, що
можуть бути відтворені при встановлених теплових режимах.
Як видно, реалізувати одиницю вимірювання в 1 Вт/м2 можна за
температури тепловідводу в межах діапазону 293 ÷ 313 К при забезпеченні
різниці температури ΔТ між джерелом теплової енергії та тепловідводом в
1 К. Максимальні значення поверхневої густини теплового потоку за тих же
меж діапазону температури тепловідводу отримані на рівні 35 Вт/м2 при
ΔТ=30 К. Для розширення верхньої межі відтворюваних значень поверхневої
густини теплового потоку необхідно підвищувати температуру тепловідводу,
і

навпаки, розширення нижньої

межі

діапазону вимагає зниження

температури тепловідводу.
Отримані результати дозволяють зробити припущення про можливість
розширення межі діапазону відтворюваних значень вниз від 1 Вт/м2 при
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застосуванні термостатування вимірювальної комірки за наднизьких значень
температури.

Цей

напрям

досліджень

з

точки

зору

дисертанта

є

перспективним і може стати предметом майбутніх досліджень.
Таблиця 4.1
Теплові режими при відтворенні одиниці вимірювання поверхневої густини
теплового потоку радіаційним методом
ΔТ, К
T2, К

1

2

5

10

15

20

25

30

293

0,8

1,7

4,3

8,7

13,4

18,4

23,6

29,0

303

0,9

1,9

4,7

9,6

14,8

20,3

26,0

31,9

313

1,0

2,0

5,2

10,6

16,3

22,3

28,5

35,0

323

1,1

2,2

5,7

11,6

17,9

24,4

31,2

38,3

333

1,2

2,5

6,2

12,7

19,6

26,7

34,1

41,8

343

1,3

2,7

6,8

13,9

21,3

29,1

37,1

45,5

353

1,5

2,9

7,4

15,1

23,2

31,6

40,3

49,4

363

1,6

3,2

8,1

16,5

25,2

34,3

43,7

53,6

373

1,7

3,5

8,7

17,8

27,3

37,1

47,3

57,9

Для прицизійного вимірювання температури теплообмінних поверхонь
в тепловому блоці застосовані прецизійні термоперетворювачі опору Pt100 з
розширеною невизначеністю 0,13 °С з коефіцієнтом охоплення

k =2,

встановленою в результаті калібрування в діапазоні вимірювання від мінус
25 °С до плюс 150 °С.
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4.4 Передавання розміру одиниці вимірювання поверхневої густини
теплового потоку в діапазоні (1-50) Вт/м2
4.4.1 Схема вимірювальної комірки для передавання одинці
вимірювання поверхневої густини теплового потоку
радіаційним методом
Передавання одиниці вимірювання поверхневої густини теплового
потоку радіаційним методом відбувається при калібруванні сенсорів шляхом
підведення до його поверхні теплового випромінювання фіксованого
значення.
Сенсор

теплового

потоку

при

калібруванні

розміщують

у

вимірювальній комірці, яка передбачає наявність замкнутого простору,
утвореного двома дифузно випромінювальними поверхнями: джерела та
стоку теплової енергії, а також захисного екрану. 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 досліджуваний сенсор [134, 135]. Однак,
внаслідок замкнутості простору і певних граничних умов поля температури і
теплового потоку зазнають спотворення, які не повинні поширюватися на
площу чутливої зони сенсора. 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
теплових. Для мінімізації методичної складової похибки вимірювання
необхідно щоб чутливий елемент сенсора знаходився в зоні однорідності
теплового потоку, що сприятиме збереженню точності передавання густини
теплового потоку.
На рис. 4.6 наведена схема вимірювальної комірки пристрою, що
реалізує радіаційний метод передавання густини теплового потоку, яка
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складається з випромінювача, термостатованого екрану, сенсора теплового
потоку і теплостоку. Випромінювач разом з екраном утворюють порожнину,
що має форму кругового циліндра, елементи якого термостатовані при
однаковій температурі T1, а на поверхні теплостоку підтримується
температура T2. Внутрішня поверхня порожнини є випромінюючою і
служить джерелом теплового випромінювання.

Рис. 4.6. Схема вимірювальної комірки пристрою,
що реалізує радіаційний метод передавання густини теплового потоку
Теплопередача від випромінювача до досліджуваного сенсора, в
загальному випадку, має конвективну, кондуктивну і радіаційну складові.
Причому,

саме

радіаційна

складова

теплообміну

є

інформативним

параметром. Радіаційна складова залежить також від значень температури
джерела і поверхні досліджуваного сенсора, а також кутових коефіцієнтів
випромінювання порожнини і впливу на них геометричних розмірів, тобто
висоти і радіусу циліндричної випромінюючої порожнини.
Для виключення можливої конвективної складової теплообміну,
рекомендується

передбачити

вакуумування

замкненого

простору.
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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, ніж поверхня 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 обмереженій радіусом r поверхні, до густини локального
теплового потоку для необмеженої пластини. Згідно [136] розподіл
двомірного

поля температури

T при

Т2=0, тобто

початок відліку

співвіднесений з поверхнею теплостоку, і граничних умовах 1-го роду на
верхньому торці і бічній поверхні в обмеженому циліндрі визначається
наступною формулою:
J 0 ( m  )  sh( m h(1   ))
,

J
(

)

sh
(

h
)
m 1
m 1
m
m


  T / T1  1  2

(4.4)

де 0    z / H П  1, 0    r / rП  1, h  H П / rП , J 0 x  , J1x  є функціями
Бесселя 1-го роду нульового і першого порядку, відповідно; μm – власні
числа, які визначаються з характеристичного рівняння J 0    0 .
Відношення густини локального теплового потоку в циліндрі радіусом
rП і висотою H П до густини теплового потоку для нескінченної пластини

товщиною H П при даних граничних умовах визначиться виразом:

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

J
(

)

sh
(

h
)
m 1
1
m
m

(4.5)
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Для представленої схеми вимірювальної комірки (див. рис. 4.6)
актуальним є визначення спотворення поля теплового потоку на поверхні
теплостоку в зоні розміщення досліджуваного сенсора, тобто при z = 0.
На рис. 4.7 представлено графіки розподілу значень приведеної
локальної густини теплового потоку по поверхні теплостоку, які отримані в
результаті розрахунку за формулою (4.5), де можна бачити вплив відносної
висоти порожнини на розподіл по радіусу співвідношення значень складової
густини теплового потоку, що виникає внаслідок теплопровідності крізь
повітряний циліндр [134].

q4I
3,5
3
2,5
2
1

1,5

0,5

0,4

0,3

1
0,5

0,2

h=0,1

0,8

0,9

0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

ρ1

Рис. 4.7 Графіки розподілу по радіусу теплостоку
приведеної густини теплового потоку
З отриманих результатів випливає, що при відносній висоті повітряної
порожнини h  H П / rП  0,2 в зоні, обмеженій відносним радіусом   r / rП  0,7 ,
розподіл локальних значень густини теплового потоку по поверхні
теплостоку

є

рівномірним

та

частку

потоку

від

кондуктивного
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теплопередавання через повітря можна розглядати як теплопередавання
через нескінченну пластину.
Визначення значення радіаційної складової теплообміну базується на
відомих

[132]

закономірностях

радіаційного

теплообміну.

Режими

калібрування або повірки досліджуваних сенсорів реалізуються за малих
значень різниці температури Т1 і Т2: T1  T2  15 . У зв'язку з цим до
теплообміну в замкнутому просторі в порожнині робочої камери застосовні
гіпотези про локальну термодинамічну рівновагу. У цьому випадку
коефіцієнт

випромінювання

поверхні

вважається

рівним

коефіцієнту

поглинання.
Зі сказаного випливає, що необхідно визначити розподіл кутових
коефіцієнтів випромінювання порожнини і вплив на них геометричних
розмірів випромінювача, тобто його радіусу і висоти екрану.
Відповідно до [132] розподіл кутових коефіцієнтів для випадку
поширення потоку випромінювання від внутрішньої поверхні екрану
циліндричної форми висотою HП до елементарного кільця, утвореного
колами зовнішнього радіуса r2 і внутрішнього радіуса r1 на поверхні
теплостоку, знаходиться з наступного співвідношення:


1 
B2  B1
E   

1
,
2  (r2 / r )2  r1 / r ) 2 

(4.6)

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
 B   1 
,
2 
(h2   2  1)2  4 2 

(4.7)
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де   (r1  r2 ) / 2r .
Сумарний кутовий коефіцієнт теплового випромінювання дорівнює
сумі модулів кутових коефіцієнтів різних випромінюючих поверхонь:

  E  B .

(4.8)

На рис. 4.8 наведені результати розрахунків, отримані за формулами
(4.6) – (4.8), розподілу в радіальному напрямку значення кутових
коефіцієнтів випромінювання при варіації відносної висоти порожнини
випромінювача.
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Рис. 4.8 Графіки розподілу значень кутових коефіцієнтів випромінювання
при варіації відносної висоти порожнини випромінювача
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З представлених результатів випливає, що локальний сумарний
кутовий коефіцієнт радіаційного теплообміну поверхні сенсора з торцевою і
бічною поверхнями випромінювальної порожнини не залежить від радіуса і
дорівнює одиниці.
Отримані результати вказують, що при відносній висоті повітряної
порожнини h  H П / rП  0,2 в зоні, обмеженій відносним радіусом   r / rП  0,7
забезпечена

можливість

калібрування

методом

компарування

при

забезпеченні однакового коефіцієнту поглинання поверхонь еталонного
сенсора та сенсора, який калібрують.
Зазначимо також, що схема запропонованої вимірювальної комірки для
передавання розміру одиниці вимірювання поверхневої густини теплового
потоку методом компарування може бути використана при створенні
приладів для дослідження коефіцієнта емісії матеріалів та покриттів, а в
рамках дисертаційного дослідження відпрацьовано методику визначення
коефіцієнта емісії теплосприймальної поверхні сенсора.

4.4.2 Сенсор теплового потоку з теплометричною корекцією для
передавання розміру одиниці вимірювання
З метою передавання розміру одиниці вимірювання поверхневої
густини теплового потоку за малоінтенсивного та помірного теплообміну
запропоновано застосування спеціальних сенсорів теплового потоку з
теплометричною корекцією інерційності.
При вимірюванні стаціонарного теплового потоку за допомогою
сенсора виду допоміжної стінки його густина визначається відповідно до
закону Фур'є різницею температури двох його ізотермічних перетинів, як
правило, зовнішніх поверхонь.
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Спрощене рівняння теплового балансу для найпростішої моделі
сенсора у вигляді пластини як системи з зосередженими параметрами
(тепловим опором R (в м2·К/Вт) і теплоємністю одиниці поверхні СF (в
Дж/(К·м2)), яка розташована однією стороною на термостатованій пластині, а
іншою сприймає тепловий потік, як показано на рис. 4.9, має вигляд:

q( )  CF 

де

q( )

dT T ( x  0)  T ( x  h)

,
d
R

(4.9)

– змінювана в часі густина теплового потоку, що входить в пластину

через теплосприймальну поверхню (х=0);
температури

пластини;

T ( x  0)

dT
– швидкість зміни середньої
d

–

значення

температури

на

теплосприймальній поверхні сенсора; T ( x  h) – значення температури
поверхні сенсора, що дотична до термостатованої пластини.

Рис. 4.9. Теплова схема сенсора теплового потоку
з теплометричною корекцією
У стаціонарних умовах

q( )  const

швидкість зміни середньої

температури пластини дорівнює нулю, а виміряна сенсором виду допоміжної
стінки густина теплового потоку описується рівнянням:
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q

T ( x  0)  T ( x  h)
,
R

(4.10)

тобто для її визначення в стаціонарних умовах достатньо вимірювальної
інформації про один перепад температури між двома перетинами.
Однак, такі вимірювання супроводжуються методичною похибкою,
зумовленою кінцевої товщиною і теплопровідністю сенсора.
Найбільш значною похибка стає при нестаціонарних граничних умовах
теплообміну, особливо при вимірюванні теплового потоку малої густини
(порядку 1 – 30 Вт/м2).
У нестаціонарному тепловому режимі, як видно з рівняння (4.9), крім
різниці

температури

необхідно

враховувати

ще

похідну

середньої

температури по часу. З рівняння (4.9) також випливає, що постійна часу
сенсора виду допоміжної стінки пропорційна добутку теплового опору і
теплоємності на одиницю поверхні:



h



 CA 

h2



,

(4.11)

звідки випливає, що постійна часу сенсора виду допоміжної стінки
пропорційна

квадрату

товщини

і

обернено

пропорційна

температуропровідности сенсора.
Таким чином, для вимірювання теплового потоку в умовах дрейфу
температури за допомогою стандартного сенсора необхідно зменшувати його
товщину і (або) збільшувати температуропровідність. Обидва шляхи
приводять до зменшення чутливості, а зменшення товщини до того ж
погіршує механічну стійкість сенсора.
Основоположні співвідношення для визначення густини теплового
потоку через теплосприймальну поверхню сенсора (координата х=0),
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отримані методами обчислювальної математики [137-139] в роботах [120,
140] і мають вигляд:
для кількості вузлів диференціювання n = 2:



q( x  0, )   (T (0, )  T (1, )) ;
h
для кількості вузлів диференціювання n = 3:



q( x  0, )   (3(T (0, )  T (0,5, ))  (T (0,5, )  T (1, )))   ( ) ,
h
де  ( )  залишковий член розкладання.

для кількості вузлів диференціювання n = 4:

q( x  0, )  


3h

(11(T (0, )  T (1 / 3, ))  7(T (1 / 3, )  T (2 / 3, )) 
 2(T (1 / 3, )  T (1, )))   ( )

Ці співвідношення використані для аналізу теплообміну в сенсорі, що
піддається зовнішньому тепловому впливу при різних крайових умовах. При
цьому сенсор представлений як нескінчена пластина з товщиною, що
дорівнює висоті сенсора (тобто h  hsens ).
Враховуючи

той

факт,

що

передавання

одиниці

вимірювання

поверхневої густини теплового потоку відбувається в стаціонарних умовах,
то розв’язано задачу для випадку теплообміну в сенсорі при стаціонарних
початковому і граничних умовах, коли тепловідвідна поверхня сенсора, що
має постійну початкову температуру T0 , термостатована при цій же
162

температурі, а на теплосприймальну поверхню (х = 0) надходить тепловий
потік постійної густини, що відповідає таким крайовим умовам:

T ( x;  0)  T0  const ,
 T ( x  0; )

 q0  const ,
 

x

T ( x  h; )  T0  const.

(4.14)

Для розв'язку цієї задачі перейдемо до безрозмірних просторовочасових координат, що визначені як:

  x / h – безрозмірна координата у просторовій області;

Fo   / h2 – безрозмірна координата у часовій області.
Безрозмірна форма представлення поточної температури прийнята
рівною співвідношенню:

 ( ; Fo) 

T ( x, )  T0
.
T  T0

Звідки поточне значення температури знаходиться як:

T ( x, )  T0  q0 

h



  ( ; Fo) .

(4.15)

Відповідно [139] функція безрозмірної температури має вид:


 ( ; Fo)  1     Ak  sin( k  (1   ))  exp( k2  Fo) , (4.16)
k 1
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2

k 1
де Ak  (1)  2 ;

k

k  0,5(2k  1)   .
Беручи до уваги (4.9), різниця значень температури двох ізотермічних
поверхонь по висоті сенсора (з координатами

i и  j ), яка пропорційна

вимірюваній сенсором теплового потоку, дорівнює:

T (i ; Fo)  T ( j ; Fo)  q0

h



 ( (i ; Fo)   ( j ; Fo)) .

(4.17)

На підставі отриманого виразу (4.17) із використанням формул (4.12),
(4.13) отримані розрахункові залежності приведеної густини теплового
потоку від безрозмірного часу при кількості вузлів диференціювання [120]:
n = 2:
q(0; )
  (0; Fo)   (1; Fo) ;
q0

(4.18)

n = 3 (один перетин по середній лінії з координатою   0,5 ):
q(0; ) 3
1
 (( (0; )   (0,5; ))  ( (0,5; )   (1; )))   ( ) . (4.19)
q0
2
3

n=4

(два

перетини

з

координатами

1  h1 / hsens  1/ 3

та

2  h2 / hsens  2 / 3 ):
q(0, ) 11
7
 (( (0, )   (1 3, ))  ( (1 3, )   (2 3, ))) 
q0
6
11
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2
( (2 3, )   (1, )))   ( );
11

. (4.20)

Для сенсора, в якому відбувається генерування термоелектричних
сигналів, що відповідають різниці температури послідовних пар перетинів
сенсора і їх алгебраїчне додавання в пропорції, що задається коефіцієнтами в
формулі (4.19), значення приведеного виміряного вихідного сигналу сенсора
відрізняються від розрахункових значень співвідношення (4.19) на величину
залишкового члена  ( ) .
На рис. 4.10 графічно представлені результати математичного
моделювання з використанням зазначених формул 4.18 – 4.20 за умови

 ( )  0 .
1,25
1,00
0,75
n=2 n=3

0,50

n=4

0,25
0,00
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

FO2,0

Рис. 4.10. Графіки залежності приведеної густини теплового потоку від
критерію Фур'є при варіації кількості вузлів диференціювання для випадку з
постійним зовнішнім тепловим впливом при стаціонарних крайових умовах
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З аналізу отриманих графіків зміни в часі густини виміряного
теплового потоку відносно густини заданого теплового впливу, що
надходить на теплосприймальну поверхню сенсора, слідує, що при
збільшенні кількості вузлів диференціювання суттєво зменшується час
реакції сенсора на зовнішній тепловий вплив.
Отже, в умовах дрейфу температури для адекватної реакції сенсора
теплового

потоку

на

вхідну

теплову

дію

необхідно

алгебраїчно

підсумовувати в певній пропорції сигнали, відповідні різницям температури
в паралельних перетинах допоміжної стінки. На практиці цей спосіб
вимірювання можна реалізувати з використанням не менше двох батарей
термоелементів, що вимірюють різницю температури в кількох перетинах
пластини сенсора, причому одна з батарей є основною, а інша –
коригувальною [141, 142]. Коригувальна термобатарея включена з основною
диференційно,

що

забезпечує

формування

сигналу,

пропорційного

поверхневої густини теплового потоку.
На

рис.

4.11

показана

схема

укладання

спіральних

батарей

термоелементів перед заливкою компаундом. У центральній частині
заготовки розташовані дві напівкруглі теплочутливі зони – в одній
розташована основна батарея 1, а в другій – коригувальна батарея 2.
Спіральні батареї термоелементів виконані з нанесенням гальванічного
покриття на одну четверту витка спіралі.
По периферії теплочутливі зони оточені охоронною зоною 3, в якій
укладена така ж спіраль термоелементів. Сигнали основної і коригувальної
термобатарей знімають за допомогою виводів 4, до яких підключають
шунтуючий резистор 5.
Після заливки термобатарей компаундом і його полімеризації, шар
компаунда на робочих поверхнях сенсора шліфується для зменшення
товщини і відповідного зниження теплового опору сенсора.
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Рис. 4.11. Схема укладання спіральних термобатарей і підключення
шунтуючого резистора.
Такий

сенсор

термоелементів

і

виконаний
компаунда

на
з

базі
смоли

константан-мідної
УП-610

з

спіралі

наповненням

порошкоподібним корундом, має форму диска діаметром 60 мм, товщиною
1,8 мм і ефективним коефіцієнтом теплопровідності 1,5 Вт / (м · К).
Для ефективної роботи сенсорів з теплометричною корекцією
необхідний ретельний підбір співвідношення коефіцієнтів перетворення
основної і коригувальної термобатарей. Для отримання цього співвідношення
застосовано шунтуючий резистор, включений паралельно корегувальній
батареї. Номінал резистора підбирають під час налаштування сенсора на
спеціальному стенді, що дозволяє задавати зміну температури поверхні, на
яку встановлено сенсор. Функціональну схему стенду з програмованою
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зміною температури пластини, на якій встановлено сенсор, представлено на
рис. 4.12.

Рис. 4.12 Функціональна схема стенду з програмованою зміною
температури пластини, на якій встановлено сенсор, де:
1 – пластина з вбудованими розподіленим нагрівником і термометром опору;
2 – водоохолоджуваний екран; 3 – бокова теплоізоляція;
4 – досліджувані сенсори; 5 – вентилятор; 6 – програмований регулятор
температури; 7 – симісторний підсилювач потужності;
8 – вимикач вентилятора.
Основним елементом стенду є тонка (товщиною 4 мм) пластина 1 з
вбудованими розподіленим нагрівником і термометром опору. Навпроти неї
розташовано водоохолоджуваний екран 2, температура якого підтримується
постійною шляхом прокачуванням води від водяного термостата. Сенсори
теплового потоку 4 розташовують на внутрішній поверхні пластини 1.
Температура пластини 1 може змінюватися (нагріватися та охолоджуватися)
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за заданою програмою за допомогою регулятора 6 типу «Полікон 814 / С».
Регулятор 6 управляє роботою нагрівника і вентилятора 5 через симісторний
підсилювач потужності 7 і вимикач 8. Застосування програмованого
регулятора дозволяє відтворювати різноманітні криві зміни температури
пластини і перевіряти при цьому реакцію сенсора.
Досліджуваний сенсор встановлюють на пластину 1, вмикають стенд і
задають програму зміни температури так, щоб на початковій ділянці
температура швидко наростала приблизно від 300 К до 355 К, потім слідує
ділянка стабільної температури, а потім охолодження.
Під час реалізації програми зміни температури записують вихідні
сигнали основної і коригувальної термобатарей за допомогою вимірювальної
системи, виводячи на екран ноутбука графіки зміни сигналів. На рис. 4.13, як
приклад,

представлено

отримані

експериментально

графіки

зміни

температури (а) і сигналів термобатарей (б). На підставі цих даних
складаються рівняння балансу, враховуються значення сигналів і шукане
співвідношення коефіцієнтів перетворення, для різних ділянок температурної
кривої.
Знаходять

з

цих

рівнянь

шукане співвідношення

коефіцієнтів

перетворення, розраховують значення опору резистора, шунтують їм
коригувальну батарею і надалі складання сигналів термобатарей проводиться
з

використанням

вагових

коефіцієнтів,

що

забезпечують

знайдене

співвідношення. На рис. 4.13 в проміжку часу від 0 с до 2000 с показані
записи сигналів термобатарей без введення вагових коефіцієнтів.
Видно, що при швидкій зміні температури пластини, як при нагріванні,
так і при охолодженні, сигнали термобатарей і їх різницевий сигнал мають
значні викиди, динамічна похибка вимірюється кількома сотнями відсотків.
На другій ділянці в проміжку часу від 2000 с до 4500 с складання сигналів
проводиться з використанням знайдених вагових коефіцієнтів: 1,0 – для
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основної термобатареї (крива 1) і 0,456 – для коригувальної термобатареї
(крива 2).

Рис. 4.13 Графіки зміни температури (а)
і відповідні їй сигналів термобатарей (б), де цифрами позначено:
1 – сигнал основної термобатареї; 2 – сигнал коригувальної термобатареї;
3 – різницевий сигнал термобатарей.
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У цьому випадку сигнал кожної з термобатарей також має значні
викиди при швидкій зміні температури, однак, їх різницевий сигнал (крива 3)
досить коректно описує зміну теплового потоку внаслідок зміни температури
[141].
На рис. 4.14 наведено фото розроблених сенсорів теплового потоку, які
застосовуються для передавання одиниці вимірювання поверхневої густини
теплового потоку.

Рис. 4.14 Сенсори теплового потоку з теплометричною корекцією
У таблиці 4.1 наведено основні характеристики сенсорів теплового
потоку з теплометричною корекцією.
Слід

зазначити,

що

подібні

сенсори

теплового

потоку

з

теплометричною корекцією в силу їх низької інерційності знайшли
впровадження в аерокосмічній галузі для контролю теплового навантаження
на корисний вантаж під час виведення на орбіту ракетою-носієм. У додатку 3
наведено відповідні акти, що засвідчують їх використання у системі
вимірювання ракет-носіїв типу «Дніпро».
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Таблиця 4.1
Основні характеристики сенсорів теплового потоку
з теплометричною корекцією
Характеристика

Значення

Діапазон значень поверхневої густини теплового потоку, Вт/м2 1÷3000
Довірчі границі відносної похибки вимірювання,%

±1,2

Границі допустимої відносної похибки передавання розміру
одиниці з довірчою ймовірністю 0,95, %

1,0 ÷ 3,0

Діапазон робочих температур, оС

15÷200

Коефіцієнт ефективної теплопровідності, Вт/(м·К)

1,0±0,1

Коефіцієнт поглинання ІЧ-випромінення поверхнею сенсора

0,91±0,05

Габаритні розміри, мм

Ø60х1,80

4.5. Методика визначення коефіцієнта емісії теплосприймальної
поверхні сенсора
Відповідно до конструктивної моделі формування невизначеності
результату відтворення поверхневої густини теплового потоку радіаційним
методом, представленої на рисунку 4.2, ще одним фактором впливу є
визначення коефіцієнта емісії теплообмінних поверхонь. Величина данної
складової невизначеності визначається прецизійністю методу вимірювання.
Розглянемо методику визначення коефіцієнта емісії поверхні сенсора
теплового потоку.
Для визначення коефіцієнта емісії  поверхні сенсора запропоновано
використання

теплометричної

методики

визначення

терморадіаційних

характеристик селективних покриттів, яка полягає у визначенні відношення
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потужності

частки

інфрачервоного

випромінення,

що

поглинається

поверхнею Qпогл , до потужності падаючого випромінення Qпад , що надходить
від джерела теплової енергії [143-144]:

  Qпогл Qпад .

(4.20)

Для проведення експериментальних досліджень було застосовано
радіаційний стенд, вимірювальна комірка якого виконана за схемою на
рисунку 4.6. Як було показано у розділі 4.4.1, тепловий потік за рахунок
кондуктивного теплопередавання через повітря можна розглядати як
теплопередавання крізь нескінченну пластину, а отже можна записати:

qkond  T1  Tsens  

де T1

air
H П  hsens

,

(4.21)

– температура джерела теплової енергії; Tsens

– температура

теплосприймальної поверхні досліджуваного сенсора; air – коефіцієнт
теплопровідності повітря; hsens – висота досліджуваного сенсора; H П – висота
порожнини випромінювача.
В [134] показано, що локальний сумарний кутовий коефіцієнт
радіаційного теплообміну поверхні досліджуваного сенсора з торцевою і
бічною поверхнями випромінювача не залежить від місця його розташування
на тепловідводі і дорівнює одиниці. При цьому радіаційна складова
теплообміну на поверхні зразка в замкнутому просторі, утвореному двома
поверхнями

з

різною

температурою,

які

дифузно

відбивають

випромінювання, згідно [38, 131], може бути визначена за формулою:

173

1

qrad

де

F1

 1
F  1 
4
  (T14  Tsens
)
 sens   1  ,
F1  1  
  sens

(4.22)

– площа випромінюючої поверхні джерела теплової енергії;

Fsens – площа поверхні досліджуваного сенсора;

1 і  sens – коефіцієнти

емісії поверхні джерела теплової енергії та досліджуваного сенсора
відповідно.
При цьому густина теплового потоку, яка проходить через сенсор,
дорівнює сумі складових теплообміну:

qsens  qrad  qkond .

(4.23)

У тепловому блоці, застосованому при дослідженнях, внутрішня
поверхня випромінювача (циліндр і дно), звернені до тепловідводу, вкриті
дрібними V-подібними канавками і мають чорне покриття, що забезпечує
коефіцієнт емісії
вбудовані

1 не менше 0,95. Тепловідвід і випромінювач мають

елементи,

що

дозволяють

підтримувати

задані

значення

температури цих вузлів – нагрівники, канали для теплоносія, перетворювачі
температури і т.п. [145, 146].
Температуру безпосередньо на поверхні досліджуваного сенсора
визначають розрахунковим шляхом, адже вимірювання контактним способом
може призвести до спотворення радіаційної складової теплообміну. Таким
чином, з урахуванням теплопровідності сенсора

sens , температуру на

поверхні сенсора розраховують за формулою:

Tsens  T2  qsens 

hsens

sens

,

(4.24)
174

де T2 – температура поверхні тепловідводу.
При вимірюваннях попередньо визначають теплопровідність і висоту
досліджуваного сенсора теплового потоку, а потім встановлюють його на
поверхню тепловідводу за допомогою тонкого шару теплопровідного
мастила. Встановлюють теплові режими джерела теплового випромінювання
та тепловідводу і, після їх стабілізації, вимірюють середні значення
температури і теплового потоку. Значення температури поверхні сенсора
визначають за формулою (4.24), значення радіаційної складової теплового
потоку знаходять на підставі (4.21) і (4.23):

qrad  qsens  T1  Tsens  

air
H П  hsens

.

(4.25)

Значення коефіцієнта емісії поверхні сенсора розраховують за
формулою, що отримана з (4.22):

 sens 

qrad

 T  T
4
1

4
sens



  qrad  FF1  1  1
sens  1


(4.26)

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 .
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Оцінку стандартних складових невизначеності результату вимірювання
при багатократних спостереженнях вхідних величин, проводять за типом А,
тобто статистичними методами, як:

n
1
2
   i  ,

n(n  1) i 1

u A ( ) 

де n – кількість багатократних спостережень;
вхідної величини;



(4.27)

– усереднене значення

 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 )  
Коефіцієнти

впливу

при

3 .

вимірювані

(4.28)

коефіцієнту

емісії

за

представленою методикою визначено у відповідності із (4.20) як:

kQПОГЛ 

1
QПАД

kQПАД  

;

QПОГЛ
.
2
QПАД

(4.29)

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

u ( ) 

 k u
2

m

2
A, m

 uB2 ,m  .

(4.30)

m
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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. 4.2
[143, 144], де для порівняння також зазначені дані щодо матеріалів з
відомими терморадіаційними характеристиками з літературних джерел.
Таблиця 4.2
Результати дослідження напівсферичного коефіцієнту емісії
Виміряне

зразки

Досліджувані

Зразок

значення  невизначеність
0,063

-

ПТП 4.1

0,910

0,068

-

ПТП 3.2

0,881

0,067

-

0,096

0,031

0,1…0,2

алюмінієва фольга
оксидована
плівка “Oracal 641”
зразок 1
плівка “Oracal 641”
зразок 2
Отже,

з

джерел

0,891

у стані поставки



літературних

ПТП А

алюмінієва фольга

Зразки порівняння

Значення

Розширена

0,4…0,8 залежно
0,810

від

0,063

товщини

оксидного шару
0,90

0,067

0,9

0,871

0,066

0,9

запропонована

методика

може

бути

застосована

для

експериментального визначення напівсферичного коефіцієнта емісії поверхні
сенсора теплового потоку, що досліджується в умовах радіаційного
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теплообміну. Уточнені дані щодо коефіцієнта емісії поверхні досліджуваного
сенсора сприяють зменшенню невизначеності результатів вимірювання за
радіаційного формування теплової енергії.

4.6. Висновки до розділу
1. Аналіз основних факторів, що мають вплив на точність передавання
одиниці

вимірювання

поверхневої

густини

теплового

потоку

при

калібруванні сенсорів радіаційним методом, показав, що при відносній висоті
екрану h  H П / rП  0,2 в зоні, обмеженій відносним радіусом   r / rП  0,7 ,
розподіл локальних значень густини теплового потоку по поверхні
теплостоку

є

рівномірним

та

частку

потоку

від

кондуктивного

теплопередавання через повітря можна розглядати як теплопередавання
через нескінченну пластину.
2. Отримано розподіл кутових коефіцієнтів випромінювання для
порожнини, утвореної пласким металевим випромінювачем та циліндричним
екраном, які термостатовані при одній і тій самій температурі, який показав,
що сумарний кутовий коефіцієнт випромінювання не залежить від
геометричних розмірів випромінювача, тобто його радіусу та висоти екрану, і
дорівнює одиниці.
3. На підставі проведених досліджень запропновано конструктивне
виконання вимірювальної комірки теплового блоку та наведено розрахункові
дані про теплові режими відтворення значень поверхневої густини теплового
потоку.
4. Запропоновано та обгрунтовано застосування сенсора теплового
потоку з теплометричною корекцією як засобу передавання одиниці
вимірювання поверхневої густини теплового потоку за малоінтенсивного та
помірного теплообміну в умовах можливого дрейфу температури.
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5. Адаптовано теплометричну методику визначення коефіцієнту емісії
матеріалів та покриттів для проведення експериментальних досліджень
коефіцієнту емісії поверхні досліджуваного сенсора теплового потоку.
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РОЗДІЛ 5
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ ПОВЕРХНЕВОЇ
ГУСТИНИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКУ В ДІАПАЗОНІ (1∙103-2∙105) Вт/м2

5.1. Обґрунтування схеми та визначення факторів впливу на
точність відтворення одиниці вимірювання поверхневої густини
теплового потоку 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.
Тому, у відповідності з концептуальною моделлю та зі структурою,
показаною на рис. 2.3, в частині діапазону (1∙103-2∙105) Вт/м2 запропоновано
формування високоінтенсивного теплового потоку здійснювати радіаційним
методом.
Формування потоку теплового випромінювання в діапазоні значень
(1∙103-2∙105) Вт/м2 можливе за використання джерела теплової енергії з
температурою на поверхні тіла випромінювання не менше 650 … 1100 К.
Такою характеристикою володіють високотемпературні моделі абсолютно
чорного тіла та лампи розжарювання. Відомі на сьогодні конструкції
високотемпературних моделей чорного тіла мають діаметр вихідної
діафрагми порядку 20 … 80 мм [52, 62, 69, 70, 84]. Вони успішно
застосовуються для калібрування приймачів теплового випромінювання та
сенсорів теплового потоку типу Гардона та Шмідта-Боелтера, однак не
можуть бути застосовані для калібрування сенсорів теплового потоку виду
допоміжної стінки, діаметр яких перевищує розмір вихідної діафрагми
джерела енергії.
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Іншим джерелом випромінювання високої інтенсивності можуть
слугувати лампи розжарювання, спектр випромінювання яких лежить у
ближній інфрачервоній області. У таблиці 5.1 наведено порівняльну
характеристику теплових випромінювачів [147].
Таблиця 5.1
Порівняльна характеристика теплових випромінювачів
Дзеркальні
Характеристика

лампи
розжарювання

Кварцові

Кварцові

галогенні

випромінювачі

лампи

з ніхромовою

розжарювання

спіраллю

Трубчасті
електронагрівники

Температура
випромінювача,

1400-2200

1260-2470

1030-1260

800-1030

випромінюванням 65-70

72-86

55-45

53-45

конвекцією

28-14

45-55

47-55

1,5-1,15

2,8-2,6

3,6-2,8

К
Віддача енергії,
%:

35-30

Максимальна
довжина

хвилі, 1,5-1,15

мкм

Як видно з представленої порівняльної таблиці, за температурою на
поверхні тіла випромінювача ці джерела відповідають вимогам щодо
формування високоінтенсивного потоку. Але з огляду на перерозподіл
способів передавання енергії переваги мають дзеркальні та кварцові
галогенні

лампи

розжарювання,

які

мають

найменший

відсоток

теплопередавання конвекцією, що має суттєвий вплив при формуванні
однорідного поля теплового потоку на теплосприймальній поверхні засобу
вимірювання.
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Отже, як джерело теплової енергії для формування високоінтенсивного
теплового випромінювання перспективним є використання галогенних ламп
розжарювання. Конструктивно вони являють собою циліндричну колбу з
кварцу, по осі якої змонтовано спіральне тіло розжарювання з вольфрамового
дроту.

Перевагами

галогенних

ламп

розжарювання

є

стабільність

енергетичних характеристик випромінювання, відносно невеликі розміри,
механічна та термічна стійкість.
З огляду на вибір джерела теплової енергії вискокої інтенсивності,
формування

теплового

потоку

може

здійснюватися

за

схемою,

представленою на рис. 5.1

Рис. 5.1 Формування потоку теплового випромінювання високої
інтенсивності
Це

дозволяє

запропонувати

виконання

вимірювальної

комірки

теплового блоку модуля еталону в третій частині діапазону, згідно схеми на
рис.2.3, у вигляді замкнутого простору, утвореного двома дифузними
випромінювальними поверхнями: джерела та стоку теплової енергії, а також
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захисного екрану, що складається з чотирьох пласких поверхонь з
дзеркальним відбиттям [110]. Застосування дзеркальних поверхонь екрану
дозволить

зменшити

ослаблення

інтенсивності

потоку

теплового

випромінювання, що є важливим фактором при забезпеченні верхньої межі
частині діапазону, що розглядається.
На рис. 5.2 наведено переріз запропонованої вимірювальної комірки.

Рис. 5.2. Переріз вимірювальної комірки пристрою, що реалізує радіаційний
метод відтворення теплового потоку високої інтенсивності
Випромінювач разом з екраном утворюють порожнину, що має форму
прямокутного паралелепіпеда, на всіх поверхнях якого підтримується
постійна температура T.
Точність вимірювання в пристроях такого типу залежить від ступеня
напівсферичності падаючого випромінювання, від рівномірності розподілу
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значень густини теплового потоку, що надходить на тепловідвід, а також
внеску конвективної складової у результуючий тепловий потік.

5.2. Дослідження терморадіаційних коефіцієнтів
теплообмінних поверхонь
Для розрахунку теплообміну випромінюванням та оцінювання ступеня
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 визначати роздільний кутовий
коефіцієнт випромінювання з урахуванням багатократного перевідбиття від
дзеркальних поверхонь системи [40].
Роздільний

кутовий

коефіцієнт

теплового

випромінювання

для

замкненої системи визначено за формулою:

4

  0    i  i 1 ,

(5.1)

i 1

де

0 – кутовий коефіцієнт випромінення між поверхнею площини, в якій

розміщено лампи, та поверхнею тепловідводу;
поверхні екрану;

 i – коефіцієнт відбиття i -ої

i 1 – кутові коефіцієнти випромінення між i -ою

поверхнею екрану та поверхнею тепловідводу.
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Розподіл кутових коефіцієнтів при поширенні теплового випромінення
від поверхні площини, в якій розміщено лампи, до поверхні тепловідводу
розраховується на основі виразу [40]:

0 


1 
a/H
b/H

arctg 
 1  (a / H ) 2
2  1  (a / H )2





b/H
a/H
arctg 


 1  (b / H ) 2
1  (b / H ) 2




  ,(5.2)



де a – координата, що визначає положення елементарної площадки на
поверхні тепловідводу по відношенню до площини, в якій розташовано
джерело теплового випромінювання.
Розподіл локальних значень кутових коефіцієнтів випромінення
внутрішньої поверхні екрану висотою H, що має в основі квадрат, визначено
для випадку теплообміну між елементарною площадкою на поверхні
тепловідводу та площею поверхні кожної з чотирьох бокових граней за
формулою [40]:

1 
d /b
1
 1 
 arctg 
i 1 

arctg


 ( H / b ) 2  ( d / b) 2
2 
d /b
( H / b ) 2  ( d / b) 2




  , (5.3)



де d – відстань, на яку зміщена елементарна площадка на поверхні
тепловідводу від бічної поверхні екрану; b – ширина внутрішньої
поверхні екрану.
На рис. 5.3 наведено результати розрахунків розподілу в радіальному
напрямку значень кутових коефіцієнтів випромінювання 0 при поширенні
теплового випромінення від поверхні площини, в якій розміщено лампи, до
поверхні тепловідводу, та значень кутових коефіцієнтів випромінювання i 1
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при поширенні теплового випромінювання від і-тої поверхні до поверхні
тепловідводу при варіації відносної висоти порожнини випромінювача [110].
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Рис. 5.3. Графіки розподілу значень кутових коефіцієнтів
випромінювання по поверхні тепловідводу при варіації відносної висоти
порожнини випромінювача
Отримані результати показують, що 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, для поверхні полірованого алюмінію i  0,92 ), значення кутових
коефіцієнтів та роздільного кутового коефіцієнта становлять: 0  0,11;

i1  0,096 ;   0,484 .
Для встановлення однорідності поля потоку теплового випромінення
на поверхні тепловідводу необхідно визначити розподіл значень поверхневої
густини теплового випромінювання. Вихідною величиною, що характеризує
поле випромінювання, є інтенсивність випромінювання, яка є функцією
координат та напрямку розповсюдження випромінювання та характеризує
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процес

перенесення

енергії

випромінюванням.

Математична

модель

теплового поля, що описує процес переносу енергії випромінюванням
представлена у вигляді векторного поля [37], яке у загальному випадку
запишеться як:

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

 I  r, s ' s, s ' d   ,

4 0

(5.4)

де s – вектор, в напрямку якого розглядається випромінювання; s ' – напрямок
розсіювання енергії випромінювання; a –коефіцієнт поглинання;  –
показник заломлення; 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.
В лівій частині рівняння (5.3) другий доданок визначає ступінь
ослаблення інтенсивності випромінення в напрямку s за рахунок процесів
поглинання та розсіювання радіаційної енергії. В правій частині рівняння
(5.3) перший член враховує підсилення інтенсивності випромінення за
рахунок випромінювання середовища, а другий член з підінтегральною
функцією показує внесок радіаційної енергії з інших напрямків s внаслідок
розсіювання випромінення.
Граничні умови до рівняння (5.3) 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
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випромінювання, тобто через інтенсивність випромінювання, яке надходить
до точки поверхні зі всіх напрямків s ' у межах тілесного кута, де
розглядається потік енергії випромінювання, з боку випромінюючого об’єму.
У випадку дифузійної випромінюючої і відбиваючої поверхні граничні умови
описуються рівнянням:

І ст   I 0,Tст 

де


I cos(s ', r)d  ,
 2 env

(5.4)

І ст – інтенсивність ефективного випромінювання поверхні стінки;

I 0,Tст – інтенсивність рівноважного випромінювання при температурі поверхні
стінки Tcm .
В даній роботі для визначення інтенсивності перенесення енергії
теплового випромінення застосовано метод дискретних ординат (DO –
discrete ordinates), в якому проводиться не лише просторова, а й кутова
дискретизація рівняння перенесення випромінювання. За такого методу весь
кутовий простір розбивається на ряд тілесних кутів, в межах яких
інтенсивність випромінення вважається постійною. Метод дискретних
ординат було реалізовано із застосуванням програмного комплексу ANSYS.
Результати моделювання, представлені на рис. 5.6, відображають
швидкість руху середовища всередині випромінювальної порожнини.
Розподіл значень вектору швидкості руху внутрішнього середовища свідчить
про наявність невимушеної конвекції в області розташування джерела
теплової енергії, але на поверхні тепловідводу в зоні розташування сенсорів
теплового потоку конвективна складова теплообміну відсутня.
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Рис. 5.6. Розподіл вектору швидкості руху внутрішнього середовища.
Визначення розподілу теплового потоку по поверхні тепловідводу
виконано при варіації відстані між джерелом теплового випромінювання та
теплосприймальною поверхнею тепловідводу при фіксованих розмірах
ширини

порожнини,

що

зумовлене

конструктивними

особливостями

застосованих ламп розжарювання. На рисунку 5.7 представлено результати
моделювання при значеннях H=170 мм, 150 мм та 190 мм.
Отримані дані свідчать, що значення потоку теплового випромінення в
центральній зоні тепловідводу при H=170 мм (рис.5.7, а) сягають 187 кВт/м2,
а з наближенням до бічних поверхонь випромінювача зменшуються до
165 кВт/м2.
При цьому, нерівномірність розподілу теплового поля на поверхні
тепловідводу становить 10%, а в центральній зоні обмеженій 0,8L
нерівномірність не перевищує 2%, що є задовільним результатом.
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а)

б)

190

в)

Рис. 5.7. Розподіл густини потоку теплового випромінювання
на поверхні тепловідводу при варіації висоти екрану
H=170 мм (а), H=150 мм (б) та H=190 мм (в)
Результати розрахунку для варіанту висоти екрану H=150 мм (рис.5.7, б)
показують, що інтенсивність теплового поля на поверхні тепловідводу
зростає до 190 кВт/м2, але при цьому зростає і нерівномірність його
розподілу, що призводить до зменшення розмірів робочої зони. В той же час,
за висоти екрану H=190 мм може бути забезпечений найбільш рівномірний
розподіл

поля

теплового

випромінювання,

але

отриманий

рівень

інтенсивності не дозволяє реалізувати одиницю вимірювання у верхній
частині діапазону відтворюваних значень.
Для верифікації результатів комп’ютерного моделювання проведено
експериментальні дослідження розподілу поверхневої густини потоку
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теплового випромінювання на поверхні тепловідводу. Дослідження виконано
із застосуванням багатосекційного сенсора теплового потоку, чутлива зона
якого складається з 11 секцій. Кожна з секцій має потенціалоз’ємні дроти для
реєстрації сигналів у зоні, обмеженій однією секцією. Таким чином
визначається

розподіл

поверхневої

густини

теплового

потоку

по

теплосприймальній поверхні засобу вимірювання при експозиції теплового
випромінювання. На рис. 5.8 представлені експериментальні дані у вигляді
приведеного значення поверхневої густини теплового потоку, отримані за
трьох заданих значень потужності теплового випромінювання. Маркерами на
графіках позначено експериментальні дані, суцільною лінією представлено
результати комп’ютерного моделювання.
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Рис. 5.8 Експериментальні дані розподілу приведеної густини
теплового потоку на поверхні тепловідводу
Як видно з рис. 5.8, узгодженість даних комп’ютерного моделювання з
експериментальними є цілком задовільна. Так, відносне відхилення
чисельної моделі не перевищує 3%.
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5.3. Конструкція теплового блоку стенду для відтворення поверхневої
густини теплового потоку в діапазоні (1∙103-2∙105) Вт/м2
На рис. 5.9 представлено розроблену конструкцію вимірювальної
комірки,

що

Основними

забезпечує
елементами

відтворення

потоку

вимірювальної

високої

комірки

є

інтенсивності.
випромінювач,

термостатований екран та тепловідвід.

Рис. 5.9. Конструкція вимірювальної комірки для відтворення потоку
теплового випромінення високої інтенсивності
Випромінювач

разом

із

екраном

утворюють

випромінювальну

порожнину. Внутрішню поверхню порожнини виконано з полірованого
алюмінію, тепловідвід – з алюмінієвого сплаву. Випромінювач, тепловідвід
та екран є плоскими теплообмінниками, що мають внутрішні фрезеровані
канали для циркуляції холодоагенту. Температура на усіх внутрішніх
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поверхнях

вимірювальної

порожнини

та

тепловідводу підтримується

однаковою за допомогою системи термостатування теплового блоку.
На внутрішній поверхні випромінювача передбачені тримачі з
контактними клемами для розташування джерела теплової енергії.
Як зазначалося вище, в якості джерела теплової енергії застосовано
галогенні лампи розжарювання, що генерують потік теплового випромінення
в ближній інфрачервоній області спектру. Лампи виконані у формі
циліндричної колби з кварцового скла діаметром 11 мм, довжиною 110 мм.
Потужність ламп складає 1000 Вт за температури на поверхні тіла
випромінювання 1173 К. Для створення рівномірної освітленості в робочій
зоні з урахуванням геометричних параметрів ламп, в полі випромінювача
розташовано шість ламп, які виставлено в клеми тримача.
Потужність теплового випромінювання необхідного рівня задається
шляхом регулювання потужності ламп за допомогою системи стабілізації
заданої напруги. Система стабілізації містить датчик напруги, що подається
на контакти ламп, регулятор та блок семісторів, які утворюють систему
регулювання зі зворотнім зв’язком.
Робоча поверхня тепловідводу має форму прямокутника, в центральній
зоні якого передбачена зона розташування досліджуваних сенсорів теплового
потоку, а на певній відстані від центральної зони по обидва її боки, зроблено
отвори під посадкові місця для приймачів теплового випромінювання.
Така конструкція теплового блоку передбачає можливість проведення
дослідження

метрологічних

характеристик

засобів

вимірювання

як

абсолютним методом, так і методом послідованого компарування.
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5.4. Засоби передавання одиниці вимірювання потоку теплового
випромінення в умовах високоінтенсивного теплообміну
5.4.1 Сенсор теплового потоку для передавання розміру одиниці
вимірювання в діапазоні (1∙103-2∙105) Вт/м2
Важливим

завданням

при

передаванні

одиниці

вимірювання

поверхневої густини теплового потоку за високоінтенсивного теплообміну є
забезпечення інваріантності чутливості сенсору теплового потоку в умовах
зміни температури в широкому діапазоні значень з використанням
термостійких матеріалів.
Чутливість сенсора теплового потоку є функцією кількох параметрів,
кожен з яких має температурну залежність [120]:

Ssens (T )  f  21 (T ), 21 (T ), f 21 (T ), i (T ),Ф(T ) ,

де

(5.5)

 21 – чутливість пари термоелектричних матеріалів, з яких виконано

термоелементи сенсора (див. рис. 4.2, а);

 21 – електричний опір пари

термоелектричних

приведена

термоелектроду;

матеріалів;

f 21

–

площа

перетину

i – теплопровідність матеріалів компонентів сенсора

теплового потоку; Ф – формпараметр сенсора, що знаходиться за формулою
(4.12).
Для прогнозування можливих температурних залежностей чутливості
сенсора теплового потоку, термобатареї яких можуть бути виготовлені з
різних термоелектричних матеріалів та заливальних компаундів, необхідно
знати температурні залежності параметрів, зазначених у виразі (5.5).

195

Термоелектричних

матеріалів,

придатних

для

виготовлення

біметалевих спіральних сенсорів, досить багато, але добре опанованою є
технологія виготовлення спіралей з константанового або копелевого дроту з
покриттям відповідних напіввитків спіралі чистим металом – міддю або
нікелем, а також ніхромового та хромелевого дротів з нікелевим покриттям
[36].
У зв'язку з цим було проведено аналіз відповідних термоелектричних
матеріалів в контексті забезпечення інваріантності чутливості сенсора в
розширеному діапазоні температури експлуатації. Для цього виконані
дослідження залежності властивостей зазначених матеріалів від температури
з використанням довідкових [122, 123, 148, 149] та експериментальних даних
[150, 151]. На рис. 5.10 наведені графіки залежності термоелектричної
чутливості можливих пар термоелектричних матеріалів

 21 (T ) .

Як бачимо, з підвищенням температури термоелектрична чутливість

 21 (T ) зростає для всіх пар матеріалів без винятку. Найменшу температурну
залежність

 21 (T ) мають термоелектричні пари константан-нікель і копель-

нікель.
Аналіз температурної залежності електричного опору

21 (T ) для тих

самих пар термоелектричних матеріалів, графіки яких наведено на рис. 5.11,
показує, що найменшою температурною залежністю

21 (T ) володіють пари

з мідним покриттям.
Це сприяло тому, що константан-мідні і копель-мідні сенсори є
основними і найбільш поширеними робочими засобами вимірювання
теплового потоку. До того ж парний термоелектродний матеріал в згаданих
сенсорах є технологічним і не викликає ніяких труднощів при його
гальванічному осадженні на основний термоелектродний дріт [36].
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Рис. 5.10. Температурна залежність термоелектричної чутливості
термоелектродних пар, де:
1 – константан-мідь; 2 – константан-нікель; 3 – копель-мідь;
4 – копель-нікель; 5 – ніхром-нікель; 6 – хромель-нікель
Однак поряд з позитивними якостями мідного покриття при
дослідженнях безпосередньо самих сенсорів були виявлені і негативні
сторони,

а

саме

розрахована

оптимальна

товщина

парного

термоелектродного матеріалу має дуже мале значення, що в свою чергу
призводить до швидкого старіння електролітичного покриття і дрейфу
чутливості таких термоелементів навіть в помірному діапазоні температури
(250 … 350 К). Щодо нікелевого покриття слід зазначити, що воно є
перспективним для використання в біметалевих сенсорах теплового потоку,
оскільки цей матеріал характеризується достатньою корозійною стійкістю
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навіть при високій температурі, а технологія його гальванічного нанесення
добре відпрацьована.

Рис. 5.11. Температурна залежність приведеного електричного опору
для різних термоелектродних пар, де:
1 – константан-мідь; 2 – константан-нікель; 3 – копель-мідь;
4 – копель-нікель; 5 – ніхром-нікель; 6 – хромель-нікель
Використання нікелю дає можливість наносити більш товстий шар в
порівнянні з міддю для розрахованого оптимального значення товщини
парного термоелектрода, а це збільшує гарантований термін експлуатації
сенсора з незмінними характеристиками за рахунок незмінності товщини
корозійно стійкого матеріалу покриття.
При формуванні батареї термоелементів сенсору для їх електроізоляції,
як правило, використовують епоксидні компаунди з наповнювачами.
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Конструкція сенсора характеризується тим, що простір між витками
заповнюється електроізоляційним матеріалом, що відкриває можливість
впливу

на

коефіцієнт

теплопровідності

шляхом

варіації

заливного

компаунда.
На рис. 5.12 наведено отримані експериментально автором даної
роботи залежності коефіцієнта теплопровідності заливного компаунда на базі
епоксидної смоли УП-610 від температури при варіації об'ємної концентрації
наповнювача – порошкоподібного корунду, що найчастіше застосовується
при виготовленні сенсорів.
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Рис. 5.12. Температурні залежності коефіцієнта теплопровідності заливного
компаунда на базі епоксидної смоли УП-610 при варіації об'ємної
концентрації наповнювача (корунда), де:
1 – без наповнювача; 2 – 150%; 3 – 200%; 4 – 250%.
Збільшення

коефіцієнта

теплопровідності

компаунда,

яке

спостерігається зі зростанням концентрації наповнювача можна пояснити
наявністю контактів між частинками корунду і переважаючим впливом його
більш високого коефіцієнта теплопровідності [122, 152] на ефективну
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теплопровідність компаунда. Як бачимо, теплопровідність епоксидної смоли
зростає зі збільшенням температури, але при наповнені корундом у
співвідношенні 1 : 2 теплопровідність компаунду вже не суттєво залежить від
температури.
В роботі експериментально досліджені температурні залежності
чутливості ряду сенсорів теплового потоку, термоелементи яких виготовлені
з

константанового,

термоелектродних

копелевого,

дротів

з

хромелевого

нікелевим

і

покриттям,

нихромового
при

варіації

співвідношення площі перетину гальванічного покриття до площі перетину
основного термоелектроду в діапазоні температури (30 ÷ 200) ° С [151].
Результати експериментальних досліджень представлено на рис. 5.13 у
вигляді залежності коефіцієнту перетворення серії сенсорів теплового
потоку, який є величиною оберненою до чутливості, від температури K (T ) .
Проведені дослідження показали, що найбільшу стабільну чутливість в
зазначеному температурному діапазоні мають пари ніхром-нікель і хромельнікель при співвідношенні площ перетину 70-75%. Відхилення від
середньоарифметичного значення чутливості для даних пар у всьому
температурному діапазоні становить від 2% до 7%.
У той час як для цих же пар при співвідношенні площ перетину 85-88%
відхилення

чутливості

перевищило

14%.

Відхилення

від

середньоарифметичного значення чутливості для пар константан-нікель і
копель-нікель склало від 4% до 10% при відношенні площ перетинів
термоелектричних матеріалів 69-72%. При цьому, значення чутливості для
даних пар в два рази вище, ніж значення чутливості для пар ніхром-нікель і
хромель-нікель.
Як було показано вище, нікелеве покриття дозволяє вирішити завдання
з розширення температурного діапазону експлуатації сенсорів теплового
потоку зі стабільними метрологічними характеристиками. Але даний метал
має нелінійну залежність коефіцієнта Зеєбека від температури з екстремумом
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при 631 К (точка Кюрі), що унеможливлює створення сенсорів з чутливістю,
незалежною від температури в широкому діапазоні зміни її значень.

а)

б)
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в)

г)

Рис. 5.13. Температурні залежності коефіцієнта перетворення сенсорів
теплового потоку при варіації приведеної площі перетину термоелектроду
Для роботи сенсорів теплового потоку в умовах висоінтенсивного
теплообміну, що характеризуються не тільки високими значеннями робочої
температури, а й широким діапазоном її зміни, чутливість сенсора стає
істотно залежною від температури.
202

У зв'язку з цим було проведено пошук термоелектричних матеріалів,
що забезпечують термонезалежну чутливість сенсора в розширеному
діапазоні температури експлуатації, для чого досліджено залежності від
температури чутливості різних пар термоелектродів, один з яких виконаний
біметалічним,

тобто

складається

з

дротів

основного

і

парного

термоелектричних матеріалів.
На
досліджень

рис.

5.14

систематизовані

температурних

результати

залежностей

експериментальних

чутливості

термоелементів,

виготовлених з константанового, копелевого, хромелевого та ніхромового
термоелектродних дротів в парі з нікелевим дротом, який є імітацією
гальванічного покриття парного термоелектродного матеріалу, при варіації
приведена площа перетину термоелектроду f 21 [150, 151].
Як видно з представлених графіків, для константан-нікелевої і копельнікелевої пар термоелектродів є ділянки з відносно термонезалежною
чутливістю у межах діапазону значень температури від 300 К до 600 К.
Подальше підвищення температури призводить до істотної зміни
характеру чутливості сенсору, в тому числі наявні піки за температури, що
відповідає точці Кюрі нікелю [128], обумовленої фазовим переходом в нікелі.
Для

пар

хромель-нікель

й

ніхром-нікель

ділянки

з

відносно

термонезалежною чутливістю знаходяться у межах діапазону значень
температури від 650 К до 1070 К, після проходження точки Кюрі, в якій
аналогічно попереднім парам спостерігаються екстремуми залежності.
Характер температурної залежності чутливості термоелементів з
біметалічним електродом з нікелевим покриттям покладено в основу
конструкції сенсора теплового потоку з термонезалежною або лінійно
залежною чутливістю в широкому температурному діапазоні.
Розглянемо батарею елементів, що складається з двох різних
термоелементів: константан-нікелевого та хромель-нікелевого (див. рис.
5.14). Термоелементи скомпоновані так, що вони паралельні тепловому
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потоку (між їх спаями однаковий перепад температури), а електрично вони
з'єднані послідовно і диференційно.
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Рис. 5.14. Експериментальні залежності чутливості термоелементів від
температури при варіації співвідношення площ перетинів основного і
парного термоелектродних матеріалів

Графіки, представлені на рисунку 5.15 а, відображають температурні
залежності сумарної чутливості батареї з двох термоелементів досліджуваних
термоелектродних пар. На рисунку 5.15 б для більшої наочності
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проілюстровано чутливість двох батарей термоелементів з константаннікелевого і хромель-нікелевого термоелементів за певного обраного
співвідношення f 21 та їхню сумарну чутливість. За аналогічним принципом
можуть бути створені багатоелементні сенсори, що містять ланцюги різних
термоелементів.

а)

б)

Рис. 5.15 Залежності від температури сумарної чутливості термоелементів,
включених послідовно за електричному сигналу
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Головною особливістю такого сенсора є те, що його батарея
термоелементів містить дві плоскі стрічкоподібні ідентичні за конструкцією
спіралі. Обидві спіралі біметалічного сенсора – звичайного виконання,
виготовлені з неоднакових термоелектродних дротів з площею перетину f1 в
першій спіралі і f2 в другій, але з електролітичним покриттям відповідних
напіввитків з однакового термоелектричного матеріалу з площею перетину
f3.1 в першій спіралі і f3.2 в другій.
Для забезпечення більшої чутливості обидва основні дроти (1 і 2)
повинні складати термоелектродну пару, наприклад, хромелевий і копелевий,
хромелевий і константановий, ніхромовий і копелевий, ніхромовий і
константановий,

а

покриття

з

урахуванням

очікуваного

діапазону

температури експлуатації може бути виконано з міді або нікелю. Для
вирішення завдань в даному дисертаційному дослідженні обрано як основні
дроти константановий та хромелевий з нікелевим покриттям.
При виготовленні сенсора використано конструктивне рішення,
схематично показане на рис. 5.16 [120, 153].
Відповідно до схеми, обидва основні термоелектродні дроти 1 і 2 з
електролітичним покриттям 3.1 і 3.2 відповідних напіввитків основних дротів
навито на окремі каркасні стрічки 4 і 5. Ці стрічки виконані зі смужок
електроізоляційного матеріалу однакової висоти і розташовані паралельно,
так, що верхні злюти обох спіралей знаходяться в одній площині, а нижні
злюти – в інший.
Площини злютів паралельні і рознесені на висоту термобатареї. Обидві
спіралі з'єднані послідовно злютом 6 і зафіксовані у вигляді пластини
електроізоляційним компаунднии матеріалом (на рис. 5.16 не показаний).
Сигнал сенсора виводиться через потенціалозʼємні дроти 7.
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Рис. 5.16. Схема конструктивного виконання сенсора з двома спіралями
термоелементів, де: 1 – основний термоелектродний дріт першої спіралі;
2 – основний термоелектродний дріт другої спіралі;
3.1, 3.2 – електролітичне покриття відповідних напіввитків кожної спіралі;
4, 5 – каркасні ізоляційні стрічки, на які навито спіралі термоелементів;
6 – злют з'єднання спіралей;
7 – потенціалозʼємні дроти батареї термоелементів.
При проходженні через сенсор теплового потоку в стаціонарному
тепловому

режимі

встановлюється

різниця

температури

∆T

між

паралельними площинами (верхньою і нижньою), де розміщені злюти батареї
термоелементів, яка пропорційна поверхневій густині теплового потоку q і
тепловому опору RT шару матеріалу між площинами зі спаями:

T  RT  q .

(5.6)

При цьому, перша спіраль термоелементів, що складається з основного
термоелектродного дроту 1 з гальванічним покриттям 3.1 відповідних
напіввитків, генерує термоЕРС E1, яку можна розрахувати за формулою:
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E1  z1  S1  RT  q ,

(5.7)

де z1 –кількість термоелементів в спіралі з основного термоелектродного
дроту 1; S1 – чутливість одиничного термоелементу в спіралі термобатареї з
основного термоелектродного дроту 1.
Друга спіраль, що складається з основного термоелектродного дроту 2
з покриттям 3.2, генерує аналогічно термоЕРС E2:

E2  z2  S2  RT  q ,

(5.8)

де z2 і S2 розшифровуються аналогічно до (5.7) з урахуванням індексу, що
відноситься до термоелектродного дроту 2.
Значення чутливості S1 і S2 термоелементів згідно [120] розраховуються
за формулами [150]:
1


ρ f 
S1  (α1  α3 )  1  3 1  ,
 ρ1  f3.1 

(5.9)

1


ρ f 
S2  (α 2  α3 )  1  3 2  ,
 ρ 2  f3.2 

(5.10)

де α1, α2, α3 – термоелектрична чутливість матеріалів основних дротів 1 і 2 та
матеріалу покриття 3; ρ1, ρ2, ρ3 – їх питомий електричний опір; f1, f2 – площі
перетину основних дротів 1 і 2; f3.1 и f3.2 – площі перетину покриття 3
основних дротів 1 і 2.
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Виходячи з формул (5.7) – (5.10) сумарний сигнал включених
послідовно і диференційно спіралей 1 і 2 термобатареї сенсора дорівнює:

E  E1  E2  RT  q  ( z1  S1  z2  S2 )  RT  q  S ,

(5.11)

де SΣ – сумарна чутливість термобатареї сенсора, що розраховується за
формулою:
1

1



ρ f 
ρ f 
E  z1  α1  1  3 1   z2  α 2  1  3 2  
 ρ1  f3.1 
 ρ2  f3.2 
1
1



ρ3  f 2 
ρ3  f1  
 α 3   z2   1 
  z1  1 
 .
ρ

f
ρ

f

2
3.2 
1
3.1  




(5.12)

Третій член у формулі (5.12) враховує вплив коефіцієнта Зеєбека
матеріалу покриття на чутливість сенсора. Збільшити або зменшити цей
вплив можна вибором параметрів конструкції, в тому числі можна повністю
виключити цей фактор шляхом підбору такого поєднання параметрів
сенсора, при якому виконується рівність:
1

1



ρ f 
ρ f 
z1  1  3 1   z2  1  3 2  .
 ρ1  f3.1 
 ρ 2  f3.2 

(5.13)

За виконання умови (5.13) вираз для знаходження сумарної чутливості
сенсора набуде вигляду:
1

1



ρ f 
ρ f 
S  z1  α1  1  3 1   z2  α 2  1  3 2  .
 ρ1  f3.1 
 ρ2  f3.2 

(5.14)
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Аналіз виразів (5.13) і (5.14) показує, що спеціальним підбором
параметрів сенсорів можна домогтися, щоб його чутливість не залежала від
термоелектричних властивостей матеріалу покриття основних дротів. Однак,
через те, що навіть у спеціально підібраної пари термоелектродних
матеріалів основних термоелектродних дротів (наприклад, хромель і
константан) є деяка температурна залежність коефіцієнтів Зеєбека α1 і α2,
сумарна чутливість залишається в певній мірі термозалежною величиною.
За результатами проведених досліджень видно, що навіть за зміни
чутливості константан-нікелевого термоелемента в діапазоні температури від
300 К до 1070 К, яка становить ± 18 % (див. рис. 5.15), а хромель-нікелевого
термоэлемента ± 13 %, то зміна сумарної чутливості сенсора з цих
термоелементів становить всього ± 4 %.
5.4.2 Квазідиференціальний приймач теплового випромінення
Для контролю потоку теплового випромінення у верхній частині
діапазону запропоновано застосування порожнинного квазідиференціального
приймача теплового випромінювання, конструкція якого представлена на
рис. 5.17 [154].
В основу його роботи покладено принцип перетворення поглинутої
енергії інтегрального теплового випромінення в електричний сигнал, яке
відбувається у вимірювальній комірці, що виконана у вигляді моделі
абсолютно чорного тіла. Приймальний вузол порожнинного приймача
теплового випромінення складається з діафрагми і теплового колектора,
оточеного циліндричною чутливою теплометричною оболонкою, що є
батареєю послідовно з’єднаних термоелементів – перетворювачів теплового
потоку в електричний сигнал [133].
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Рис. 5.17. Конструкція квазідиференціального приймача теплового
випромінювання
Для зменшення впливу зовнішніх збурень на результат вимірювання
прилад виконано з двома комірками: 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.
Таким чином, у квазідиференціальному приймачі теплового випромінення за
незначного збільшення габаритних розмірів приладу, реалізовано переваги
диференціальної схеми вимірювань.
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Налаштування

квазідиференціального

приймача

теплового

випромінення (визначення співідношення чутливості робочої комірки та
комірки-референта, а також підбір параметрів підсилювача сигналу коміркиреференту) виходить за рамки даного дисертаційного дослідження.
В даній роботі виконано дослідження метрологічних характеристик
квазідиференціального

приймача

теплового

випромінення

методом

заміщення енергії теплового випромінювання електричною енергією.
Сутність даного методу полягає в тому, що виконується порівняння показів
приймача в одиницях вимірювання поверхневої густини теплового потоку з
розрахунковими значеннями густини теплового потоку, що підводиться до
калібрувального електричного нагрівника, вбудованого в приймальний вузол
досліджуваного приладу (див. рис. 5.17).
Діапазон

вимірювань

поверхневої

густини

теплового

потоку

визначають при експериментальних дослідженнях приладу з оцінюванням
розширеної невизначеності результатів вимірювання за такою послідовністю
дій.
Перед проведенням експериментальних досліджень метрологічних
характеристик вимірюють діаметр вхідного отвору діафрагми приймача за
допомогою цифрового штангенциркуля. Вимірювання виконують не менше,
ніж в чотирьох позиціях, що відповідають поворотам на 45°. Потім вхідний
отвір діафрагми закривають захисною кришкою аби уникнути впливу
випромінювання оточуючого середовища на покази приладу.
Експериментальні

дослідження

виконують

в

наступних

точках

діапазону вимірювань:

j 1



q1  12  2 кВт/м2,

j2

 q2  30  3 кВт/м2,

j  3  q3  50  5 кВт/м2;
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За

j4

 q4  75  5 кВт/м2,

j 5

 q5  95  5 кВт/м2.

допомогою

термостатування

водяного

корпусу

циркуляційного

приймача

теплового

термостату

проводять

випромінювання

при

температурі, що дорівнює температурі оточуючого повітря, за наявності
захисної кришки на робочому торці. За настання стаціонарного теплового
стану

записують

не

менше

п’яти

показів

приймача

теплового

випромінювання q0,i (тобто в умовах відсутності впливу теплового потоку).
На

клеми

електричного

нагрівника

приймача

теплового

випромінювання від стабілізованого джерела струму подають напругу
постійного струму заданого значення. Значення підведеної напруги V j
вимірюють із застосуванням цифрового мультиметра, за допомогою
цифрового амперметра вимірюють силу струму I j .
При настанні усталеного теплового стану записати покази:
– мультиметра, призначеного для вимірювання напруги, V j ,
– амперметра, призначеного для вимірювання сили струму, I j ,
– приймача теплового випромінювання, q j , n , записуючи покази через
2-3 хв не менше 5 разів.
Отриману таким чином вимірювальну інформацію опрацьовують у
такий спосіб.
За результатами вимірювання діаметра вхідного отвору діафрагми:
а) знаходять середнє значення діаметру по формулі

D

1 m
 Di ,
m i 1
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де

Di

– результат одиничного спостереження, m  4 – кількість

спостережень;
б) обчислюють площу вхідного отвору діафрагми за формулою:

2

F    D / 4;

в) знаходять стандартну складову невизначеності вимірювання площі
вхідного отвору діафрагми за типом В за формулою:

uB ( F ) 

U ( D)
 100,% ,
kD

де U ( D) – розширена невизначеність результатів калібрування цифрового
штангенциркуля за коефіцієнта охоплення k , що зазначено у відповідних
документах.
Оцінюють

стандартну

складову

невизначеності

за

типом

В

застосованого мультиметра при вимірюванні напруги, що подається на
нагрівник, за формулою:

uB (V j ) 

U (V j )
k V j

 100,% ,

де U (V j ) – розширена невизначеність результатів калібрування цифрового
мультиметра в діапазоні вимірюваних значень, що відповідає j-ій точці
діапазону вимірювань; V j – середнє арифметичне значення напруги за
показами мультиметра j-ій точці діапазону вимірювань.
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Аналогічним

чином

знаходять

оцінку

складової

стандартної

невизначеності за типом В амперметра, що застосовано для вимірювання
сили струму.
Обчислюють розрахункове значення поверхневої густини теплового
потоку

q p , j , що відповідає заданій потужності електричної енергії,

підведеної до електричного нагрівника приймача теплового випромінювання
в кожній j-ій точці діапазону вимірювання:

q p, j  I j  U j / F ,

j = 1,2,…,5.

(5.15)

Обчислюють середнє арифметичне значення поверхневої густини
теплового потоку за результатами спостережень за показами приймача
теплового випромінювання за відсутності теплового впливу за формулою:

q0 

1 M
 q0,i ,
M i 1

де M ≥ 5 – кількість спостережень.
Обчислюють середнє арифметичне значення поверхневої густини
теплового потоку за результатами спостережень за показами приймача
теплового випромінювання в кожній j-ій точці діапазону вимірювань:

qj 

1 N
 (q j , n  q o ),
N n 1

j = 1,2,…,5.

(5.16)

де N ≥ 5 – кількість спостережень.
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Стандартну

складову

невизначеності

результату

вимірювання

поверхневої густини теплового потоку при багатократних спостереженнях в
кожній j-ій точці діапазону вимірювань оцінюють за типом А, як:

u A, j ( q j ) 

За

оцінку

n
2
1
q j  q p, j  .


n(n  1) i 1

стандартної

складової

(5.17)

невизначеності

результату

вимірювання поверхневої густини теплового потоку за типом А приймають
максимальне значення з отриманих оцінок в кожній j-ій точці діапазону
вимірювань, виражену у відносній формі, тобто:

 u A, j (q j )

u A (q)  max 
100 
q
p, j



(5.18)

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

u (q)  u A2 (q)   uB2 ,m .

(5.19)

m

Розширена невизначеність оцінена при коефіцієнті охоплення, що
дорівнює 2 (що відповідає рівню довіри 0,95), тобто: U  2  u(q) .
В

результаті

характеристик

експериментальних

встановлено,

що

досліджень

розроблений

метрологічних

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
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пропонувати його як засіб передавання одиниці вимірювання поверхневої
густини теплового потоку в умовах високоінтенсивного теплообміну.
5.5. Висновки до розділу
1. Обгрунтовано вибір як джерела теплової енергії для формування
високоїнтенсивного потоку теплового випромінювання галогенних ламп
розжарювання.
2. Проведено розрахунок локальних 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 отримано значення кутових коефіцієнтів, які
становлять: 0  0,11; i1  0,096 ;   0,484 .
3. Досліджено рівномірність розподілу поля потоку теплового
випромінення по поверхні тепловідводу шляхом визначення інтенсивності
ефективного випромінювання кожної поверхні випромінювання через
рівняння переносу енергії випромінюванням у виді векторного поля.
4. Наведені результати зіставлення експериментальних досліджень і
комп'ютерного моделювання розподілу поля теплового потоку на поверхні
тепловідводу в зоні розташування досліджуваних засобів вимірювання, що
ілюструють їх задовільне узгодження.
5. Як засоби передавання розміру одиниці вимірювання поверхневої
густини теплового потоку обгрунтовано застосування сенсорів теплового
потоку з інваріантною чутливістю до зміни температури в широкому
діапазоні значень.
6. Для контролю потоку теплового випромінення у верхній частині
діапазону запропоновано застосування порожнинного квазідиференціального
приймача теплового випромінювання, наведена методика досліджень його
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метрологічних характеристик. В результаті експериментальних досліджень
встановлено, що квазідиференціальний приймач теплового випромінювання
дозволяє проводити вимірювання густини потоку теплового випромінювання
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 в умовах високоінтенсивного теплообміну.
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РОЗДІЛ 6
АПАРАТНО-ПРОГРАМНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЄДНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ГУСТИНИ ТЕПЛОВОГО
ПОТОКУ

6.1. Апаратно-програмне забезпечення єдності вимірювань поверхневої
густини теплового потоку
Розробка апаратної частини вимагає створення окремих теплових
блоків (модулів) для реалізації різних фізичних принципів формування
теплової енергії при відтворенні одиниці вимірювання відповідно до
концептуальної моделі, описаної у розділі 2.4.
На рис. 6.1. представлена реалізація апаратної частини еталону
поверхневої

густини

теплового

потоку,

інформаційно-вимірювальної

системи.

функціонально

трьох

допоміжного

об'єднаних
обладнання

і

що

Вона

теплових

персональний

реалізовано
являє
і

собою

у

сукупність

електронного

комп'ютер

з

вигляді
блоків,

відповідним

програмним забезпеченням [155].
В теплових блоках забезпечено реалізацію методів відтворення та
передавання розміру одиниці вимірювання поверхневої густини теплового
потоку в широкому динамічному діапазоні. Для передавання розміру одиниці
вимірювання в певній частині діапазону у відповідній вимірювальній комірці
розміщують досліджувані сенсори теплового потоку або приймачі теплового
випромінювання та забезпечують необхідні фіксовані режими роботи за
температурою і поверхневою густиною теплового потоку.
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Рис. 6.1. Реалізація апаратної частини еталону теплового потоку
за модульним принципом
Регулювання необхідних режимів роботи еталону за температурою та
густиною теплового потоку, реєстрацію, передавання, опрацювання та
архівування вимірювальної інформації здійснюють за допомогою апаратнопрограмного модуля системи, структуру якого представлено на рис. 6.2.
Апаратна частина апаратно-програмного модуля системи складається з
модулів завдання та підтримання режимів вимірювання та модулів реєстрації
первинних даних.
Модуль

завдання

та

підтримання

режимів

вимірювання

складається з чотирьох блоків, які виконують функції завдання та контролю
теплових режимів системи та відповідних граничних умов при відтворенні
одиниці вимірювання.
Блок завдання та підтримання опорної температури реалізований за
допомогою регулятора температури опорних спаїв термопар, який керує
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пристроєм термостатування опорних спаїв для завдання стабільного значення
температури термостатування опорних спаїв всіх вимірювальних термопар.
Схема реалізована з попереднім підсилювачем сигналу термометра
опору та регулятора-вимірювача.

Рис. 6.2. Структура апаратно-програмного модуля системи
Блок завдання та підтримання адіабатних умов побудований на
регуляторі роботи охоронного нагрівника, що призначений для управління
потужністю електроживлення, що підводиться до охоронного нагрівника. У
зв'язку з можливістю регулювання потужності електроживлення нагрівника
двома способами в системі регулювання є двопозиційний перемикач сигналів
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і два попередніх підсилювача сигналів відповідно, диференціальної
термопари і термобатареї допоміжного сенсора.
Для

завдання

використовується

та

підтримання

регулятор

температури

температурного
тепловідводу

та

режиму
регулятор

температури захисного екрану.
Регулятор

температури

тепловідводу

використовуються

для

регулювання потужності електричного нагрівника вузла тепловідводу за
показаннями термометра опору.
Регулятор

температури

захисного

екрану

призначений

для

регулювання температури теплозахисного екрану за показаннями термометра
опору, вбудованого в захисний екран.
Для регулювання температури опорних спаїв термопар, охоронного
нагрівника,

тепловідводу

та

захисного

екрану

застосовані

чотири

стандартних регулятора-вимірювача моделі РТ-0102, а в якості термометрів
опору використовуються термоперетворювачі типу Pt1000.
Регулятор-вимірювач

моделі

РТ-0102

в

комплекті

з

термоперетворювачем опору Pt1000 забезпечує підтримання заданого
значення температури з похибкою (0,1  0,001  T ) 0C, де T

модуль

значення температури.
Блок

завдання

теплової

потужності

реалізовано

на

базі

стандартизованого стабілізованого джерела напруги.
Модуль реєстрації первинних даних складається з блоків реєстрації
температури елементів системи, реєстрації параметрів потужності, реєстрації
сигналів

досліджуваних

сенсорів.

Для

побудови

блоків

реєстрації

температури елементів системи та реєстрації сигналів досліджуваних
сенсорів використані модулі фірми ICP DAS I-7018, які мають наступні
характеристики:
- 8-канальний АЦП з розрядністю 16 біт і частотою перетворення 10
Гц;
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- налаштування динамічного діапазону та калібрування;
- підтримка промислового магістрального інтерфейсу RS-485 та
адресації, що дає можливість створити вимірювальну мережу;
- виконані в захищеному корпусі.
Також до блоків реєстрації температури елементів системи та реєстрації
сигналів досліджуваних сенсорів входить конвертер інтерфейсу RS-485/RS232, який має гальванічну розв’язку.
Блок реєстрації параметрів потужності побудований на прецизійних
цифрових мультиметрах фірми Picotest модель М3500А з відносною
похибкою вимірювання 0,0015/0,0004, у %, у діапазоні напруги від 0 В до 10
В та 0,002/0,0006, у %, у діапазоні від 10 В до 100 В, цифровому мультиметрі
фірми Fluke модель 8846А з похибкою 0,0037/0,0035 у діапазоні ± 100 мВ у
режимі вимірювання напруги та однозначній мірі електричного опору Р310
номіналом 0,1 Ом класу 0,01.
Програмна частина апаратно-програмного модуля системи умовно
може бути розділена на три взаємопов'язані рівня. Перший рівень здійснює
власне процес аналого-цифрового перетворення, управління елементами
комутатора, перетворення кодів даних і управління передачею по інтерфейсу.
На другому рівні здійснюється прийом інформації по інтерфейсу та її
первинне опрацювання (перетворення в значення густини теплового потоку і
температури), а також запам'ятовування інформації.
Третій рівень програмного забезпечення є специфічним – орієнтованим
на конкретне завдання вимірювальної системи. Він здійснює загальне
керування роботою системи через перший і другий рівні програми та
опрацювання отриманих даних про температуру, тепловий потік та інші
виміряні величини, а також інформацію, введену оператором з клавіатури
комп'ютера відповідно до вимірювального завдання.
Для програмного забезпечення системи в якості першого програмного
рівня використовується програмне забезпечення та динамічні бібліотеки dll
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модулів серії I-7000, що поставляється фірмою ICP DAS. Третій програмний
рівень запропоновано реалізувати за допомогою стандартного пакету
опрацювання табличних даних Mіcrosoft Excel, що дозволяє створювати свої
шаблони опрацювання даних для різних типів засобів вимірювання. В якості
другого програмного рівня, керуючого роботою системи під час вимірювань
– розроблене програмне забезпечення, основне вікно якого представлено на
рис. 6.3.

Рис. 6.3. Основне вікно програмного забезпечення
Програмний код програмного забезпечення системи виконано за
модульною структурою, що дало можливість підключення та інтеграції в
основний код програми раніше створених підпрограм та додаткових модулів,
працювати з динамічними бібліотеками dll, які були створені та відлагоджені
при створенні вимірювальних систем. Реєстрація відомостей про проектні
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помилки у всіх раніше виконаних проектах та їх відповідне статистичне
опрацювання дало можливість отримати заслуговуючі на довіру вихідні дані
для оцінювання працездатності нового програмного забезпечення.
Розроблене програмне забезпечення включає до свого складу модулі, які
за функціональним призначенням поділяються на три групи: модуль
взаємодії з елементами системи, модуль керування процесом роботи, модуль
опрацювання вимірювальної інформації.
Модуль взаємодії з елементами системи забезпечує програмне
узгодження, та обмін даними з апаратними засобами шляхом послідовного
виклику функцій, які відповідають різним завданням:
– отримання ідентифікатора пристрою конвертера інтерфейсу RS485/RS-232 та підключення;
– початкове налаштування та ініціалізація інтерфейсу RS-232,
відповідне вікно програми представлене на рис. 6.4;

Рис. 6.4. Вікно налаштування та ініціалізація інтерфейсу RS-232.
 пошук отримання ідентифікатора та ініціалізація окремих модулів
I-7018 у мережі RS-485;
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 налаштування динамічного діапазону та частоти опитування модулів
АЦП I-7018;
 налаштування часу циклу опитування, часу очікування відповіді,
типу даних, черги опитування вимірювальних каналів, яка може бути
збережена та завантажена з конфігураційних файлів. Вікно налаштування
системи опитування представлено на рис. 6.5;

Рис. 6.5. Вікно налаштування системи опитування
 запуск процедури збирання даних;
 відправлення команди запиту інформаційного сигналу до модулів
АЦП I-7018 з вказанням номеру модуля та номеру каналу;
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 очікування відповіді. У разі перевищення заданого інтервалу
опитування, передається запит у модуль керування процесом роботи
системи;
 отримання інформаційного сигналу від модулів АЦП I-7018

у

вигляді ANSI строк;
 завершення процедури збирання даних за командою оператора або
автоматично.
Отримані масиви даних передаються до програмних модулів, що
реалізують функції керування та опрацювання вимірювальної інформації – це
модулі керування процесом роботи системи та опрацювання вимірювальної
інформації.
Модуль опрацювання вимірювальної інформації складається з
модуля попереднього цензурування вибірок даних вимірювань, модуль
накопичення первинних даних та модуль архівування даних.
Модуль попереднього цензурування даних вимірювань призначено для
уникнення випадків зберігання даних з помилками, як виникли внаслідок
передавання через RS-232/485 та виключення вимірювальних даних з
надлишковими похибками. Перша задача вирішується перетворенням
отриманої ANSI строки у число, якщо на цьому етапі виникає помилка то
передається запит у модуль керування процесом роботи. Для вирішення
другої

задачі

застосовуються

статистичні

критерії,

які

дозволяють

розрахувати граничні вибіркові значення.
Модуль накопичення первинних даних виконує зберігання вхідних
значень сигналів, які використовуються для подальшого опрацювання, у
вигляді матриць, що дає можливість підвищити ефективність опрацювання
даних та роботи системи в цілому, а також нормування вхідних даних для
приведення його до заданого діапазону значень.
Модуль архівування даних відповідає за збереження вхідних значень
сигналів та опрацьованих даних в файлах формату Mіcrosoft Excel, що
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дозволяє не втратити дані у випадку апаратного або програмного збою та
провести постопрацювання вимірювальної інформації у різноманітних
програмних пакетах. Окрім архівування, по команді оператора виконується
автоматичне зберігання даних.
Модуль керування процесом роботи системи забезпечує загальне
керування режимами роботи, в тому числі і в інтерактивному режимі,
відображення результатів вимірювань із застосуванням 2D графіки та
таблиць, як показано на рис. 6.6.

Рис. 6.6. Відображення результатів вимірювань із застосуванням
2D графіки та таблиць
Також на модуль керування процесом роботи системи покладене
завдання виявлення помилок при прийомі та опрацюванні вимірювальної
інформації. У випадку виникнення помилки модуль керування приймає
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рішення про відправлення додаткового запиту до модулів АЦП або
зупинення процесу вимірювання та видає відповідну інформацію оператору.

6.2. Шляхи реалізації простежуваності вимірювань поверхневої
густини теплового потоку
Важливим аспектом забезпечення єдності вимірювань поверхневої
густини теплового потоку є простежуваність результатів вимірювання до
Міжнародної системи одиниць, аби вимірювання у всьому світі були
сумісними.
Метрологічна

простежуваність

–

це

властивість

результату

вимірювань, яка полягає у тому, що цей результат має бути пов'язаний з
еталоном через документально підтверджений ланцюг калібрування, кожне з
яких робить свій внесок у невизначеність вимірювання [100].
Відмінною особливістю еталонування поверхневої густини теплового
потоку є те, що одиниця вимірювання є нематеріальною мірою і реалізуються
у вигляді потоку теплової енергії лише на момент проведення експерименту.
Враховуючи можливі способи одержання одиниці вимірювання
поверхневої

густини

теплового

потоку

є

два

способи

реалізації

простежуваності результатів вимірювання [156]:
– 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
некогерентним випроміненням за допомогою методу звірення.
Поелементна простежуваність в практичній реалізації встановлюється
відповідно

до

простежуваності

величин,

що

входять

до

рівняння
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опосередкованих вимірювань поверхневої густини теплового потоку.
Схематично поелементна простежуваність одиниці вимірювання поверхневої
густини теплового потоку представлена на рис. 6.7.
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Методика дослідження метрологічних характеристик еталону за
модульним принципом
Еталон поверхневої густини теплового потоку за модульним
принципом
Засоби передавання розміру одиниці вимірювання поверхневої
густини теплового потоку

Робочі засоби вимірювання

Результат вимірювання

Рис. 6.7. Схема поелементної простежуваності результатів вимірювання
поверхневої густини теплового потоку
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При цьому вважають, що аналітична модель еталона поверхневої
густини теплового потоку є всеосяжною і враховує всі фактори, що
впливають на невизначеність результату вимірювання, зокрема, таких
факторів як параметри системи формування потоку теплової енергії,
стабільність

підтримання

граничних

умов

вимірювання,

особливості

розташування досліджуваного засобу у вимірювальному ланцюзі.
В рамках дисертаційного дослідження поелементна простежуваність
була реалізована для частини діапазону (10…2000) Вт/м2, в якій відтворення
поверхневої густини теплового потоку здійснено кондуктивним методом.
Для цього проведено калібрування приладів та засобів, які застосовані для
визначення фізичних величин, що входять до рівняння вимірювання. За
їхньою допомогою здійснювався контроль геометричних параметрів системи,
визначення вхідних величин та вимірювання вихідних сигналів.
Методика дослідження метрологічних характеристик еталону, яку було
реалізовано в рамках дисертаційного дослідження, полягає в наступному.
Визначення поверхневої густини теплового потоку, що відтворюється в
тепловому блоці модуля еталону за кондуктивного формування теплової
енергії при дотриманні адіабатичних умов навколо неробочих поверхонь
основного нагрівника, проводять розрахунковим шляхом за результатами
прямих вимірювань параметрів постійного електричного струму живлення
основного нагрівника за умови включення однозначної міри електричного
опору R0 до вимірювального ланцюга, тобто напруги на виводах основного
нагрівача VOH та виводах котушки електричного опору V0 , та вимірювання
діаметра DOH робочої поверхні основного нагрівника за формулою:

2
q  VOH  V0 /(0,25    DOH
 R0 ) .

(6.1)
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Для

контролю

метрологічних

характеристик

додатково

було

застосовано сенсори теплового потоку – робочі еталони ПТП-РЕ, які
почергово встановлювалися на посадочне місце в тепловому блоці еталону.
При цьому проводилося визначення їхніх індивідуальних статичних функцій
перетворення в усталеному тепловому режимі за результатами розрахунку
відтвореного значення поверхневої густини теплового потоку, що проходить
крізь сенсори та вимірювання їхніх сигналів, що генеруються ним при цьому.
Для проведення експерименту необхідно виконати послідовно наступні
дії.
Виміряти діаметр DПТП кожного сенсора ПТП-РЕ за допомогою
цифрового штангенциркуля по чотирьом напрямкам з поворотом на 45° і за
отриманими показами обчислити середнє арифметичне значення діаметру mого сенсора ПТП-РЕ за формулою:

1 N
DПТП ,m   DПТП ,n ,
N n1

(6.2)

де DПТП , n – результат n-ого одиничного спостереження; N – кількість
одиничних спостережень, N  4.

Так само провести вимірювання діаметра DOH робочої поверхні
основного нагрівника та обчислити його середнє арифметичне значення DOH
за формулою (6.2).
Встановити m-ий сенсор ПТП-РЕ у тепловий блок на посадочне місце і
задати параметри роботи теплового блоку, при цьому:
а) задати значення t j температури тепловідводу, починаючи з першого,
вказаного у таблиці 6.1;
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Таблиця 6.1
Режими вимірювання за температурою
Номер

1

2

3

4

5

30  5

70  7

110  10

150  10

190  10

температурного
режиму, j
Температура
теплостоку, tTC , j , ºС

( TTC , j , К) (303  5) (343  7) (383  10) (423  10) (463  10)

б) після досягнення сталого температурного рівня t j  const подати на
основний нагрівник електричну напругу постійного струму VOH ,i , яка
забезпечує отримання в тепловому блоці заданого значення поверхневої
густини теплового потоку qi крізь сенсор ПТП-РЕ згідно з таблицею 6.2,
проходячи послідовно всі теплові режими, починаючи з режиму i = 1 до i = 5;

Таблиця 6.2
Режими вимірювання за поверхневою густиною теплового потоку
Номер

режиму

по

1

тепловому потоку, і

2

3

4

5

Поверхнева густина
теплового потоку, qi ,

20  2 100  10 500  50 1000  100 2000  200

Вт / м2

в) в усталеному стані кожного теплового режиму протягом 20 хвилин,
застосовуючи

калібровані

засоби

вимірювальної

техніки,

здійснити

спостереження їх показів та, за допомогою програмного забезпечення
наявних засобів вимірювання, записати такі дані:
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V OH ,i  j  середнє значення напруги на основному нагрівачі за показами

цифрового мультиметра М3500А, у вольтах;

V0,i  j  середнє значення падіння напруги на виводах котушки
електричного опору за показами цифрового мультиметра М3500А, у вольтах;

Ei  j  середнє значення вихідного сигналу сенсора ПТП-РЕ за
показами цифрового мультиметра 8846A, у вольтах;

E Д 2,i  j

– середнє значення сигналів контрольної термобатареї

допоміжного перетворювача ПТПД, у вольтах;

t OH ,i  j и t TC ,i j  середні значення температури поверхонь основного
нагрівника та тепловідводу, між якими затиснутий m -ий сенсор теплового
потоку, що отримані в результаті опрацювання поточних значень вихідних
сигналів термопар, що надходять до багатоканального АЦП протягом 20
хвилин;
г) перейти до нового j-ого температурного режиму і повторити
наведену вище послідовність дій.
Обсяг вимірювань виконано для трьох різних позицій m -ого сенсора
ПТП-РЕ на посадочному місці при його перезакладаннях з витяганням з
теплового блоку, протиранням робочих поверхонь спиртом і повторним
змащенням теплопровідним мастилом. При цьому отримують масив
вимірювальної інформації за 72 незалежних спостереження.
Повний обсяг експериментальних досліджень проведено для трьох
сенсорів теплового потоку.
На підставі отриманих даних для кожного сталого теплового режиму за
результатами вимірювань із застосуванням кожного m -ого з трьох сенсорів
ПТП-РЕ, обчислити:
а) осереднене значення поверхневої густини теплового потоку qi  j , що
відтворюється в тепловому блоці модуля еталону, за формулою:
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qi  j 

VОН ,i  j  V0,i  j
2
0,25    DOH
 R0

;

(6.3)

б) фактичне осереднене значення температури віднесення ti відн
сенсора,
j
яка змінюється через різний ступінь нагріву при варіації поверхневої густини
теплового потоку ( qi  var ) на заданому температурному рівні тепловідводу,
тобто при t j  const , за формулою:

відн

t i  j  0,5(t OH ,i  j  t TC ,i  j ) , при i  1,...,5 ,

j  1,...,5 ,

(6.4)

в) осереднене значення поверхневої густини теплового потоку qim j , що
виміряне m -им сенсором теплового потоку, за формулою:

qim j  Kim j  Ei  j ,

(6.5)

де K im j – i  j -е значення коефіцієнта перетворення m -ого сенсора ПТП-РЕ,
знайдене

за

апроксимаційним

поліномом

температурної

залежності

коефіцієнта перетворення m-ого сенсора, який записано у паспорті кожного
m-ого сенсора ПТП-РЕ, відповідно отриманому у значенню температури
віднесення tiвідн
j .

Апроксимаційна

функція

температурної

залежності

коефіцієнта

перетворення сенсора ПТП-РЕ має вигляд:
m
Kan
(t )  a0  a1t  a2t 2  a3t 3  a4t 4  a5t 5 , m = 1, 2, 3,

(6.6)

де a0 ,..., a5 – коефіцієнти полінома.
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Для кожного із виміряних m-им сенсором ПТП-РЕ значень поверхневої
густини теплового потоку знайти відносне відхилення від відповідного
відтвореного значення поверхневої густини теплового потоку за формулою:



m
q ,i  j



qim j  qi  j
qi  j

 100 , %.

(6.7)

Результати опрацювання вимірювальної інформації для трьох сенсорів
ПТП-РЕ систематизовано у вигляді таблиць, що додаються до протоколу
дослідження метрологічних характеристик еталону (див. додаток 2).
До кожної таблиці занесено такі дані:
qi  j  значення густини теплового потоку, яке обчислене за формулою

(6.3);

qim j  значення густини теплового потоку, яке виміряне m-им сенсором
ПТП-РЕ та обчислене за формулою (6.5);

tiвідн
 j  значення температури віднесення, яке обчислене за формулою
(6.4);

 qm,i  j – значення відносного відхилення виміряного в i  j -ому
тепловому режимі за допомогою m-ого сенсора ПТП-РЕ значення
поверхневої густини теплового потоку від відповідного відтвореного
значення поверхневої густини теплового потоку, що обчислено за формулою
(6.7);
dtn / d



швидкість

змінення

температури,

яка

визначена

експериментально з застосуванням графіку змінення температури у часі;

q Д 2,n  теплові втрати через недосконалість адіабатизації основного
нагрівника, які обчислені за формулою:
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q Д ,n  K Д ,n  E Д ,n ,

(6.8)

де K Д ,n та E Д ,n – коефіцієнт перетворення та середнє значення сигналу
термобатареї допоміжного сенсора системи регулювання.
Зазначені дані застосовують надалі для оцінювання результатів
відтворення розміру одиниці вимірювання поверхневої густини теплового
потоку еталона. Розрахунки складових невизначеності вимірювань провести
для кожної i -ої точки діапазону поверхневої густини теплового потоку (див.
табл. 6.2) окремо при різних значеннях температури j  1,...,5 (див. табл. 6.1).
Визначення складової стандартної невизначеності вимірювання площі
робочих поверхонь основного нагрівника еталону та сенсорів ПТП-РЕ:
складову невизначеності через визначення площ робочої поверхні
основного нагрівника та сенсорів ПТП-РЕ за типом А знаходять за
формулою:

N

u A ( DOH ) 

 (D
n 1

OH ,n

 DOH ) 2

N ( N  1)

,

(6.9)

де DOH – середнє значення діаметру, знайдене за формулою (6.2);
складову невизначеності через визначення площ робочої поверхні
основного нагрівника та сенсорів ПТП-РЕ за типом В визначити за
формулою:

u B ( D) 

U ( D)
 100 , %,.
k

(6.10)
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U ( D) – розширена невизначеність цифрового штангенциркуля, зазначена в

свідоцтві про калібрування з відповідним коефіцієнт охоплення k .
Для

вимірювання

напруги

на

виводах

основного

нагрівника

застосовано цифровий мультиметр Picotest М3500 в режимі вимірювання
напруги

постійного

струму

в

діапазоні

1…10 В

з

розширеною

невизначеністю U (VOH ) =0,0004% при коефіцієнті охоплення k =1,65 згідно
свідоцтва про калібрування.
Складова

стандартної

невизначеності

вимірювання

напруги

на

основному нагрівнику за типом В визначити за формулою:

uB (VOH ) 

Стандартну

U (VOH )
 100 , %.
k

невизначеність

вимірювання

(6.11)

падіння

напруги

на

основному нагрівнику за типом А визначають, записавши покази значень
VOH ,i  j ,n

та визначивши середнє значення напруги на основному нагрівнику,

за формулою:

N

u A,i (VOH ,i  j ) 

 (V
n 1

OH ,i  j ,n

 VOH ,i  j ) 2

N ( N  1)

.

(6.12)

Для визначення сили струму в основному нагрівнику в його електричне
коло включено однозначну міру електричного опору – котушку Р 310,
напруга на виводах якої вимірюється також за допомогою цифрового
мультиметра Picotest М3500А.
Напруга на виводах котушки опору може приймати значення від 11 мВ
до 165 мВ, вимірювання яких здійснюють у діапазонах: (0 – 100) мВ і (100 –
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1000) мВ з розширеною невизначеністю U (V0 ) =0,0006 мВ при коефіцієнті
охоплення k =1,65, які зазначені у свідоцтві про калібрування.
Стандартну невизначеність вимірювання напруги на виводах котушки
опору за типом В визначити за формулою, аналогічній (6.11), стандартну
невизначеність вимірювання напруги на виводах котушки опору за типом А
визначити за формулою, аналогічною формулі (6.12).
Складова стандартної невизначеності, що враховує калібрування
котушки електричного опору Р 310 номіналом 0,01 Ом, з класом точності
0,01, визначається за формулою:

uB ( R0 ) 

Складова

стандартної

U ( R0 )
100 ,%
k
невизначеності

(6.13)

вимірювання

сигналів

контрольної термобатареї за типом В, яка обумовлена недосконалою
адіабатизацією неробочих поверхонь основного нагрівача через помилку
регулювання компенсаційної системи, оцінена за формулою:

uB ,n (q Д ) 

q Д ,n
qi  j  3

 100 ,%,

(6.14)

де q Д ,n – теплові втрати через недосконалість адіабатізації основного
нагрівника, які обчислюють за формулою (6.8);
qi  j – середнє значення поверхневої густини теплового потоку, яке

відтворюється в i  j -му тепловому режимі, знайдене за формулою (6.3).

За

складову

стандартної

невизначеності

uB (q Д )

приймають

максимальне значення з n отриманих при визначенні значень uB,n (q Д ) .
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Стандартну невизначеність при неповній адіабатизації основного
нагрівача за типом А знаходять, записавши покази значень сигналів E Д ,i  j ,n
контрольної термобатареї допоміжного сенсора, за формулою:

N

 (E

u A,i (q Д ) 

Змінення

температури

n 1

Д ,i  j ,n

 E Д ,i  j ) 2
.

N ( N  1)

теплової

голівки,

(6.15)

що

призводить

до

неконтрольованого притоку або відтоку теплоти, залежить від теплоємності
теплової голівки. Складову стандартної невизначеності вимірювання зміни
температури теплової голівки за типом В, викликану цим фактором,
оцінюють для кожного i  j -ого режиму за формулою:

uB ,n (C ) 

де n 

C
n

 100 , %,
2
0,25    DOH
 qi  j 3

(6.16)

dT
– швидкість змінення температури в n -му тепловому режимі, яка
d

визначається у кожному i  j -му тепловому режимі; С=8,5 Дж / К –
розрахункова теплоємність теплової голівки.
За

складову

стандартної

невизначеності

вимірювання

зміни

температури теплової голівки uB (C ) приймають максимальне значення з n
отриманих при дослідженні значень uB ,n (C ) .
Стандартну

невизначеність

вимірювання

температури

поверхні

основного нагрівникаа, за типом А, через зміну тепловмісту теплової голівки
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визначають, записавши значення i  j ,n температури поверхні основного
нагрівника та обчисливши її середні значення i  j , за формулою:

N

u A,i (i  j ) 

 (
n 1

i  j ,n

 i  j )2

N ( N  1)

.

(6.17)

Стандартну невизначеність результатів вимірювання при відтворенні
розміру одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку за
типом В визначити за формулою:

uB 

6

u
i 1

2
B ,i

( i ) .

(6.18)

Невизначеність вимірювань в i -точці діапазону при відтворенні
розміру одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку, у
Вт/м2, за типом А визначити за формулою:

2

u A,i 

2

V0,i
VOH ,i

 2

 2

  u A,i (VOH ,i )  
  u A,i (V0,i ) 
2
2
0,25



D

R
0,25



D

R
OH
0 
OH
0 


2

2




R0
R0
t 
 
 q Д 2   u A2 ,i (q Д )   
 C   u A2 ,i (i  j )
 
 VOH  V0

 VOH  V0

. (6.19)

За невизначеність вимірювань еталона u A за типом А приймають
максимальне

значення

з

отриманих

при

розрахунку

значень

u A,i ,

представлених у відносній формі.
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Сумарну стандартну невизначеність вимірювань при відтворенні
одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку визначити за
формулою:

uC  u A2  uB2

(6.20)

Розширену стандартну невизначеність результатів вимірювання при
відтворенні одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку за
коефіцієнта охоплення k  2 та довірчої ймовірності P  0,95 визначити за
формулою:
U  k  uC .

(6.21)

У додатку 2 наведено копію протоколу дослідження метрологічних
характеристик еталону поверхневої густини теплового потоку в діапазоні
(10…2000) Вт/м2 та свідоцтва про калібрування відповідних засобів
вимірювання.
Реалізацію поелементної простежуваності результатів вимірювання при
відтворенні одиниці поверхневої густини теплового потоку кондуктивним
методом було здійснено через відсутність в Україні національного еталону
одиниці вимірювання, що відтворюються контактним способом. Але
простежуваність

результатів

вимірювання

за

радіаційного

способу

формування теплової енергії має здійснюватися до національного еталону
одиниці вимірюваної величини, а саме до Державного еталону енергетичної
освітленості некогерентним випроміненням.
Для реалізації такої простежуваності запропоновано ієрархічну схему,
представлену на рис. 6.8, що може бути застосована при калібруванні та
повірці засобів вимірювання поверхневої густини теплового потоку, які
використовуються в Україні [154].
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Рис. 6.8. Ієрархічна схема перевірки засобів вимірювання
поверхневої густини теплового потоку
Верхній рівень цієї схеми відведено Державному еталону енергетичної
освітленості некогерентним випроміненням в діапазоні від 10 Вт/м 2 до 105
Вт/м2 із середнім квадратичним відхиленням результату вимірювання, що не
перевищує 0,25∙10-2, при цьому межа невиключеної відносної систематичної
похибки не перевищує 0,3∙10-2.
На другий рівень поставлено еталон поверхневої густини теплового
потоку,

який

побудовано

за

модульним

принципом,

з

діапазоном

відтворюваних значень одиниці вимірювання від 1 Вт/м2 до 200 000 Вт/м2.
Третій
еталонним

рівень ієрархічної
сенсорам

схеми

теплового

відведено робочим еталонам:

потоку,

приймачам

теплового

випромінювання і еталонним теплометричним установкам, четвертий –
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робочим засобам вимірювання: приймачам теплового випромінювання,
сенсорам теплового потоку й системам на їх основі.
Простежуваність еталону за модульним принципом до національного
може

бути

організовано

методом

звірення

із

застосуванням

квазідиференціального приймача теплового випромінювання (див. розділ
5.4.2).

6.3. Методичне забезпечення вимірювань поверхневої густини теплового
потоку із застосуванням контактних засобів вимірювання
Ще одним важливим аспектом забезпечення єдності вимірювань
поверхневої густини теплового потоку є методичне забезпечення вимірювань
теплових величин [157].
В рамках дисертаційного дослідження 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
поетапно за алгоритмом, наведеним на рис. 6.9.
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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Рис. 6.9. Алгоритм реалізації способу калібрування сенсорів
в умовах експлуатації.
На другому етапі сенсор розташовують на об’єкті дослідження, при
цьому умови теплообміну можуть значно відрізнятися від умов, що
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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.
Принципова схема калібрування сенсора теплового потоку в умовах
експлуатації показана на рис. 6.10.

Рис. 6.10. Принципова схема калібрування сенсора теплового потоку
в умовах експлуатації
Електрична енергія розсіюється на внутрішньому опорі сенсора і,
перетворившись на теплову, відводиться до тепловідводу. Тепловий потік
викликає на виводах сенсора електрорушійну силу постійного струму,
значення якої після проходження через RC-фільтр вимірюють цифровим
вольтметром.
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Струм, що проходить в сенсорі теплового потоку, визначається за
величиною напруги на виводах опору R1 із використанням цифрового
вольтметру. За результатами вимірювання визначається потужність змінного
струму, що підводиться до сенсора, за формулою:

W V  I ,

(6.22)

де І – значення величини змінного струму, що пропускається через сенсор;
V – значення змінної складової напруги, визначене при пропусканні змінного
струму через сенсор.
Для встановлення зв'язку між коефіцієнтом перетворення сенсора,
електричною потужністю, що до нього підводиться, та вихідним сигналом
сенсора розглянемо процеси, що відбуваються в сенсорі при пропусканні
електричного струму.
Оскільки

електрична

потужність

розсіюється

на

ділянках

термоелектродного дроту та парного термоелектричного покриття, що
формують одиничний виток спіралі термоелементів, розглянемо процеси в
однорідному стрижні скінченої довжини l , який розташований торцем на
термостатованій пластині, при чому температура пластини є нижчою за
температуру стрижня, а решта сторін є ізольованими.
Через стрижень проходить електричний струм, що виділяє потужність

W . На ділянці стрижня dx в теплоту перетвориться потужність (W / l )dx , в
результаті чого в напрямку термостатованої пластини виникне тепловий
потік:

dq 

W
dx ,
l  Fст

(6.23)
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де Fст – площа поверхні стрижня, на якій виділяється тепло від дії
електричного струму.
Значення поверхневої густини теплового потоку в кожному перетині
стрижня на відстані x від вільного торця стрижня дорівнюватиме:

x

W
dx .
l

F
ст
0

q( x)  

(6.24)

Тепловий потік, що проходить через тепловий опір ділянки стрижня

dx / ст , спричинить приріст перепаду температури на цій ділянці:

d (T )  q( x)

dx

cm

.

(6.25)

Звідси знаходимо вираз для визначення перепаду температури вздовж
вісі x :

x

W
dx
x
,
l  Fcm cm
0

(6.26)

1
W

 x2 .
2 cm  l  Fcm

(6.27)

T ( x)  
або

T ( x) 

З виразу (6.27) отримуємо, що перепад температури вздовж вісі x
описується квадратичною залежністю і, за умови x  l , набуває вигляду:
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T ( x  l ) 

1
W l

.
2 Fcm  cm

(6.28)

Такий само перепад температури можна отримати шляхом пропускання
через стрижень еквівалентного теплового потоку qeкв  const :

T  qекв

l

cm

.

(6.29)

Прирівнявши праві частини рівнянь (6.28) та (6.29), отримаємо:

qекв 

1 W

.
2 Fcm

(6.30)

З рівняння (6.30) випливає, що дія електричної потужності на
одиничному витку спіралі термоелементів сенсора теплового потоку
еквівалентна дії пронизуючого теплового потоку, величина якого в
ідеальному випадку відповідає половині підведеної потужності. При цьому,
ефект Пельтьє не проявляється в силу того, що через сенсор пропускається
змінний струм.
В реальному випадку мають місце теплові втрати потужності,
зумовлені процесами теплообміну при взаємодії сенсора з оточуючим
середовищем, зокрема, можуть протікати процеси тепловіддачи конвекцією
та випроміненням з відкритої поверхні сенсора. Рівняння балансу теплових
потужностей буде мати вигляд:

W  Wcond  Wconv  Wrad ,

(6.31)

250

де W – електрична потужність, що підведена до сенсору; Wcond – потужність,
що

передається

від

сенсора

до

термостатованої

пластини

шляхом

теплопровідності; Wconv – потужність, що втрачається з поверхні сенсора за
рахунок конвекції; Wrad – потужність, що втрачається з поверхні сенсора за
рахунок випромінювання.
Перерозподіл теплової потужності відбувається обернено пропорційно
відповідним тепловим опорам, тобто справедливим є рівняння:

Wconv Rcond

,
Wcond Rconv

(6.32)

де Rcond – тепловий опір тепловіддачі теплопровідністю, іншими словами
контактний тепловий опір; Rconv – тепловий опір тепловіддачі конвекцією,
який є величиною оберненою до коефіцієнту конвективного теплообміну

 conv .
Звідки можна отримати:

Wconv  conv  Wcond  Rcond ,
де

 conv

(6.33)

– коефіцієнт конвективного теплообміну, що знаходиться за

відомим співвідношенням [132].
Для втрати теплової потужності за рахунок випромінювання по
аналогії з (6.32) напишемо:
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Wrad
R
 cond ,
Wcond
Rrad

(6.34)

де Rrad – тепловий опір тепловіддачі випромінюванням, що характеризує
приріст радіаційного потоку на 1 К температури поверхні.
Потік теплового випромінювання з поверхні сенсора відповідно до
законів вимпромінювання знахидиться як:
4
qrad   Tsens
,

(6.35)

де Tsens – температура поверхні сенсора.
До підведення електричної потужності сенсор теплового потоку
знаходиться в термодинамічній рівновазі з оточуючим середовищем, а отже
температура поверхні сенсора теплового потоку Tsens дорівнює температурі
оточуючого середовища Tair .
При пропусканні через сенсор електричного струму за рахунок ефекту
Джоуля температура поверхні сенсора підніметься на величину Tsens , що
призведе до збільшення частки потоку теплового випромінення, яка з
урахуванням (6.35) визначатиметься як:
3
qrad  4 Tair
 Tsens .

(6.36)

Тепловий опір тепловіддачі випромінюванням знаходиться як:

Rrad 

Tsens
1

3 .
qrad 4 Tair

(6.37)
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Таким чином, з виразу (6.34) з урахуванням (6.37) випливає:
3
Wrad  Wcond  Rcond  4 Tair
.

(6.38)

В результаті підстановкою виразів (6.33) і (6.38) у рівняння (6.31),
отримаємо:

Wcond 

W
3
1  Rcond (4 Tair
  conv )

.

(6.39)

Кондуктивна складова теплової потужності, що відводиться до
тепловідводу, є інформативною складовою потужності, під дією якої
формується сигнал сенсора теплового потоку. Відповідно до (6.30) дія цієї
потужності еквівалентна дії пронизуючого сенсор теплового потоку:

qекв 

W
1

.
3
2  Fsens 1  Rcond (4 Tair
  conv )

(6.40)

Отже, з урахуванням (6.40) та K  q / E , отримаємо:

K

1
1
W


3
2  Fsens 1  Rcond (4 Tair
  conv ) E

(6.41)

або

K  P

W
.
E

(6.42)
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Аналітичний вираз (6.41) встановлює однозначний зв'язок між
електричним

сигналом

сенсора

теплового

потоку

та

електричною

потужністю, що підводиться до нього, через коефіцієнт перетворення з
урахуванням умов теплообміну на об’єкті дослідження.
Теоретична залежність величини вихідного сигналу сенсора теплового
потоку визначається за формулою [120]:

E  q

(1  бм )
,


(6.43)

де α1 – термоелектрична чутливість матеріалу термоелектродного дроту,
мВ/К; αбм – термоелектрична чутливість біметалічної ділянки термоелемента
(термоелектродного дроту з гальванічним покриттям), мВ/К;  – параметр,
що

відображає

співвідношення

теплопровідності,

електропровідності

матеріалів елементів сенсора та їх геометричних параметрів (площ перерізу
термоелементів та чутливої зони, заповненої термоелементами); q –
поверхнева густина теплового потоку, Вт/м2.
Вираз (6.41) з урахуванням теоретичної залежності (6.43) по суті є
рівнянням сенсора теплового потоку у випадку, коли вхідною величиною є
електрична

потужність,

та

є

теоретичним

обґрунтуванням

способу

калібрування сенсорів теплового потоку в умовах експлуатації.
Таким чином, застосовуючи методи частотної фільтрації, визначають
змінну та сталу складові напруги на виводах сенсора, та розраховують
поправку P0 за формулою:

P0  E W ,

(6.44)
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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.

Поправка P , як було показано вище, 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. Тому, на підставі (6.42) та (6.43) можна стверджувати, що
відношення поправки P до коефіцієнта перетворення сенсора K є величиною
сталою.
Значення поправки P0 поставлено у відповідність коефіцієнту
перетворення сенсора K 0 , отриманому на першому етапі калібрування.
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  Ki Pi  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) достатньо провести
повторне визначення поправки P за описаною вище послідовністю дій без
проведення демонтажу сенсора та розрахувати коефіцієнт перетворення
сенсора в умовах експлуатації за формулою:
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K  K0 ( P P0 ) ,

(6.45)

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.
Отже, запропонований спосіб визначення поправки на коефіцієнт
перетворення сенсора теплового потоку, який поставлений у певні умови
теплообміну, характерні для об’єкту дослідження, дозволяє враховувати
зміни параметрів сенсора теплового потоку в процесі експлуатації,
підвищити точність вимірювання поверхневої густини теплового потоку за
рахунок уточнення коефіцієнта перетворення сенсора, а також реалізувати
процедуру калібрування чи повірки на місці експлуатації без демонтажу
сенсора.

6.4. Інформаційно-вимірювальна технологія забезпечення єдності
вимірювань поверхневої густини теплового потоку
В сучасному світі тотальної інформатизації на перше місце виходять
інформаційні, а при реалізації вимірювань – інформаційно-вимірювальні
технології, які є сукупністю методів вимірювання, апаратних і програмнотехнічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання,
відображення і використання вимірювальної інформації у вигляді результатів
вимірювання з певним рівнем їх невизначеності в інтересах споживачів.
Реалізована в рамках дисертаційного дослідження інформаційновимірювальна технологія забезпечення єдності вимірювань поверхневої
густини теплового потоку, складові елементи якої представлено на рис. 6.11,
256

базується на обґрунтованому використанні ріних фізичних принципів
відтворення одиниці вимірювання поверхневої густини теплового потоку та
передавання її розміру в різних частинах розширеного динамічного діапазону
при

забезпеченні

встановленого

рівня

невизначеності

результатів

вимірювання.

Рис. 6.11. Складові інформаційно-вимірювальної технології забезпечення
єдності вимірювання поверхневої густини теплового потоку

При

цьому, регулювання

та підтримання необхідних режимів

вимірювання, збирання, накопичення та опрацювання вимірювальної
інформації відбувається за допомогою єдиного апаратно-програмного
модулю системи.
Отже,

інформаційно-вимірювальна

технологія

поєднує

у

собі

теоретичний базис, програмне забезпечення, запропоновані апаратні засоби
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реалізації еталону за модульним принципом, його метрологічний аналіз та
схему передавання розміру одиниці вимірювання, методики дослідження
метрологічних характеристик засобів вимірювання, і дозволяє адаптувати
основні положення метрологічного забезпечення теплових величин до
конкретних

просторових

і

часових

аргументів

реалізації

процесу

вимірювання поверхневої густини теплового потоку.

6.5. Перспективні напрями розвитку метрологічного забезпечення
вимірювань поверхневої густини теплового потоку

Тенденціями в класичній метрології, яка, в основному, була
орієнтована

на

статичні

вимірювання,

були

підвищення

чутливості

вимірювань (за рахунок вдосконалення метрологічної елементної бази та
розробки нових фізико-технічних принципів вимірювань) і підвищення
точності вимірювань.
Основними завданнями, що постають перед сучасною метрологією, є:
– необхідність розробки методів вимірювання та контролю великого
числа різнорідних параметрів і передавання результатів на єдиний аналізатор
(процесор)
– підвищення ступеня автоматизації окремих вимірювань, для розвитку
цього напрямку засоби вимірювання повинні не тільки вимірювати величини,
але перетворювати їх (за допомогою вимірювального первинного або
проміжного перетворювача), проводити необхідні обчислення, відображати
отримані результати в необхідному вигляді, передавати їх за призначенням
або зберігати.
На сьогодні можна констатувати стрімкий розвиток спеціалізованих
систем вимірювання, діагностування та контролю теплових параметрів та
станів, які побудовані на засобах вимірювання поверхневої густини
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теплового потоку. Зокрема, серед їхнього основного призначення в галузях
застосування можна виділити такі:
в

енергетиці

для

визначення

ефективності

теплоізоляції

теплоенергетичних об’єктів та для оптимізації та регулювання технологічних
процесів за тепловими параметрами;
у

будівництві

для

визначення

теплозахисних

властивостей

огороджувальних конструкцій будівель та споруд з метою забезпечення
обов’язкової

їх

енергетичної

паспортизації

стосовно

теплотехнічних

характеристик;
у ракетно-космічній галузі для вимірювання теплових потоків у складі
вимірювальних систем ракетно-космічних комплексів та апаратів;
у житлово-комунальному господарстві для визначення ефективності
транспортування теплоти до споживачів та забезпечення комфортності
житла;
у наукових дослідженнях при вивченні процесів теплообміну;
у метрології та приладобудуванні при створенні державних еталонів та
засобів вимірювання теплоенергетичних характеристик і параметрів.
Можливість оптимізації процесів теплообміну та теплопередавання на
базі вимірювальної інформації, яку отримують із застосуванням сенсорів
теплового потоку та інших приладів на їх основі у вказаних областях, є
головним показником ефективності впровадження еталона поверхневої
густини теплового потоку за модульним принципом.
В умовах відсутності в Україні національної еталонної бази в області
вимірювань поверхневої густини теплового потоку впровадження еталона
одиниці поверхневої густини теплового потоку буде сприяти єдності
вимірювань теплового потоку у різних сферах, а також надійності і
достовірності відповідної вимірювальної інформації. Наприклад, тільки
результати виконання цієї роботи сприяли зменшенню похибок засобів
вимірювання густини теплового потоку, а це у свою чергу відкриває
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можливість застосування цих засобів в енергетиці, житлово-комунальному
господарстві та будівництві для виявлення неврахованих теплових втрат
[158].
З аналізу результатів дослідження характеристик створеного еталона
одиниці поверхневої густини теплового потоку витікає, що подальше
вдосконалення цього еталона має бути направлене, головним чином, на
розширення діапазону робочої температури при відтворюванні одиниці
вимірювання в широкому діапазоні значень поверхневої густини теплового
потоку.
Температурний діапазон відтворюваних еталоном значень поверхневої
густини теплового потоку має бути в майбутньому розширено в область як
високих значень температури (до 1000 К), так і в область низьких (до 80 К і
нижче), що дуже важливо для розширення можливості метрологічного і
приладового забезпечення теплометрії при освоєнні космосу, у атомній
енергетиці, промисловому будівництві, кріобіології та кріомедицини тощо.
В даний час стало очевидним, що серед усіх численних завдань
метрології найбільш важливе місце займають опрацювання і аналіз
вимірювальної

інформації.

Сучасна

метрологія

є

«інформаційною

метрологією», так як включає в себе процеси передавання, зберігання і
опрацювання інформації.
Тож,

перспективним

є

розвиток

інформаційних

технологій

забезпечення єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку, які
суттєво розширять функціональні можливості еталону поверхневої густини
тепловго

потоку

та

дозволять

осучаснити

систему

метрологічного

забезпечення теплових величин вцілому.
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6.6. Висновки до розділу
1. Наведено результати апаратно-програмної реалізації модульного
еталону поверхневої густини теплового потоку, який дозволяє метрологічно
забезпечити вимірювання в широкому динамічному діапазоні.
2. 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.
3. Наведені два можливі шляхи реалізації простежуваності результатів
вимірювання поверхневої густини теплового потоку до Міжнародної системи
одиниць. Перший шлях – 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, другий – простежуваність до національного
еталону

енергетичної

освітленості

некогерентним

випроміненням

за

допомогою методу звірення.
4. 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.
5. Розвинуто

спосіб

калібрування

термоелектричних

сенсорів

теплового потоку шляхом визначення та внесення поправок їх коефіцієнту
перетворення, що уможливлює проведення процедури повірки сенсорів в
умовах експлуатації без їхнього демонтажу з об’єкту дослідження.
6. 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
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аргументів реалізації процесу вимірювання поверхневої густини теплового
потоку та розширити предметні сфери застосування сенсорів теплового
потоку.
7. Показано перспективні напрями розвитку системи забезпечення
єдності вимірювань поверхневої густини теплового потоку в широкому
динамічному діапазоні в інтересах теплометрії багатьох галузей наукових і
прикладних досліджень, зокрема при освоєнні космосу, у атомній енергетиці,
кріобіології та кріомедицини, тощо.
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ВИСНОВКИ
В результаті виконання дисертаційної роботи вирішено важливу
науково-прикладну 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 їхнього метрологічного
забезпечення розроблено теоретичні засади розв’язання науково-технічної
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

теплоємності
невизначеності

динамічного

основного

діапазону.

нагрівника

вимірювання,

Показано,

сприяє

викликаної

що

зниженню

дрейфом

зменшення
складової

температури,

що
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відкриває шлях до розширення діапазону вимірювання за кондуктивного
способу формування поверхневої густини теплового потоку. Так за
теплоємності основного нагрівника, що становить 8,5 Дж/К досягається
розширення нижньої межі діапазону вимірювання до 20 Вт/м² при
забезпеченні того ж рівня невизначеності результату вимірювання.
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 0,8 r – 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.
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8. Розвинуто

спосіб

калібрування

термоелектричних

сенсорів

теплового потоку шляхом визначення та внесення поправок їх коефіцієнту
перетворення, що забезпечує підвищення точності вимірювання поверхневої
густини теплового потоку на 5-10 % та 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/м 2 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 приладобудівного
факультету Національного технічного університету України «КПІ ім. І.
Сікорського» і кафедри інформаційно-вимірювальних систем Національного
авіаційного університету.
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моніторингу об’єктів генерування, транспортування та споживання
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2. Грищенко, Т.Г., Декуша, Л.В., Воробьев, Л.И., Бурова, З.А.,
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Теоретичні

та

прикладні

основи

економічного,

екологічного

та

технологічного функціонування об’єктів енергетики : Монография ( А. О.
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теплового

потока.

Український

метрологічний журнал, 4, с. 45-47. Автором проведено аналізування стану
проблеми та запропоновано шляхи її вирішення.
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рівномірності
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теплового випромінення.
9. Ковтун, С., Декуша, Л., & Воробйов, Л. (2018). Аналізування
впливу параметрів випромінювача на передавання одиниці вимірювання
теплового потоку. Slovak international scientific journal, 16(1), с. 51–54.
Автором обґрунтовано структуру випромінювача для калібрування сенсорів
теплового потоку радіаційним методом.
10. Ковтун, С.І. (2018). Розширення діапазону відтворення одиниці
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измерения

поверхностной

плотности

теплотехніка, 39(1), с. 76-79. doi:

теплового

потока.

Промислова

https://doi.org/10.31472/ihe.1.2017.12.

Автором

проведено аналізування стану проблеми.
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12. Ковтун, С.І. (2017). Метрологічне забезпечення теплометричних
засобів контролю теплового навантаження на головний обтічник ракетиносія. Механіка гіроскопічних систем, вип. 33, с. 58-63.
13. Бабак, В.П., Ковтун, С.І., Хайдуров, В.В., & Щербак, Л.М. (2018).
Моделювання процесу теплообміну в замкненій системі з дзеркальними та
дифузними поверхнями. Наукоємні технології, 38(2), с. 76-87. DOI:
http://dx.doi.org/10.18372/2310-5461.38.12832.

Автором

запропоновано

математичну модель теплового поля, як об’єкту дослідження у виді
векторного випадкового поля.
14. Ковтун С.И., Шмаров Е.В., Декуша Л.В., Воробйов Л.И., Грищенко
Т.Г., &Декуша О.Л. (2014). Средства измерения теплового потока,
применяемые в строительной отрасли. Будівельні конструкції, Вип. 80, с.
149-154.

Автором

проведено

аналітичне

дослідження

особливостей

застосування засобів вимірювання теплового потоку.
15. Воробьев, Л.И., Грищенко, T.Г, Декуша, Л.В., Ковтун, С.И.,
&Шмаров,

Е.В.

(2015).

Уточненный

расчет

чувствительности

термоэлектрических преобразователей теплового потока. Метрологія та
прилади, 3(53), с. 13-17. Автором виконано аналітичне дослідження
чутливості сенсорів теплового потоку від температури.
16. Воробьев, Л.И., Грищенко, Т.Г., Декуша. Л.В., Декуша, О.Л.,
Ковтун, С.И., & Шмаров, Е.В. (2013). Теплометрические средства контроля
тепловой нагрузки на головной обтекатель ракеты-носителя. Метрологія та
прилади, (2), с. 22-29.

Автором проведено дослідження метрологічних

характеристик сенсорів для роботи в екстремальних умовах.
17. Ковтун, C.І., Іванов, С.О., Декуша, Л.В., Декуша, О.Л., &
Воробйов, Л. Й. (2018). Засоби вимірювання радіаційного теплообміну та
інсоляції. World Science, 7(35), V.5, р. 31-38.
18. Воробйов, Л.Й., Декуша, Л.В., & Ковтун, С.І. (2016). Нові моделі
сенсорів теплового потоку для систем моніторингу та діагностики
286

енергетичного обладнання. Промислова теплотехніка, 38(5), с. 86-97. doi:
Автором

https://doi.org/10.31472/ihe.5.2016.10.

запропоновано

метод

моделювання та проведено аналіз експериментальних досліджень.
19. Ковтун, С.И., Воробьёв, Л.И., Декуша, Л.В., Декуша, О.Л., &
Бурова, З.А. (2018). Теплометрическая методика измерения коэффициента
эмиссии материалов и покритий. World Science, 6(34), V.2, с. 21-26. Автором
обґрунтовано застосування теплометричного методу для визначення
коефіцієнта емісії поверхні сенсорів теплового потоку.
20. Бабак, В., Воробйов, Л., Декуша, Л., Волков, В., Бурова, З., Декуша,
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науково-технічної
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22. Ковтун, С.І., & Декуша, Л.В. (2017). Концепція побудови еталону
поверхневої густини теплового потоку в широкому динамічному діапазоні.
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23. Ковтун, С.І. (2017). Забезпечення єдності вимірювання поверхневої
густини теплового потоку. У: Тези доповідей Між. наук.-техн. конф.
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27. Воробйов,

Л.Й.,

Декуша,

Л.В.,
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(2017).
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конференции «Космические технологии: настоящее и будущее». (с. 67).
Днепр, 23-26 мая.
28. Шмаров, Е.В., Ковтун, С.И., &Декуша, Л.В. (2015). Исследование
температурной
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преобразователей теплового потока. Промислова теплотехніка: Матеріали
IХ Міжнародної конференції «Проблеми промислової теплотехніки», 37(7),
с. 81-82. Київ, 20 – 23 жовтня.
29. Воробьев, Л.И., Декуша, Л.В., Ковтун, С.И., Бурова, З.А., &Декуша
О.Л. (2015). Приборы для измерения теплопроводности материалов и
терморадиационных свойств покрытий. В: Тезисы докладов V Межд.

288
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приймач
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У:
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доповідей
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Міжнародної науково-технічної конференції «Приладобудування: стан і
перспективи». (с.186), м.Київ, 15 – 16 травня.
Наукові праці, які додатково відображають результати дисертації:
31. Babak, V., & Kovtun, S. (2018). Ensuring the reliability of measuring
results of the heat flux density at the non-destructive testing objects. Scientific
Proceedings of STUME, 1(238), р. 21-27 [Sozopol, Bulgaria].
32. Бабак, В.П., Запорожец, А.А., Ковтун, С.И., &Сергиенко, Р.В. (2017).
Анализ методов диагностирования технического состояния магистральных
теплосетей. Thescientific heritage,No 14, р. 59-66.
33. Ковтун, С.І., Бурова, З.А., Воробйов, Л.Й., Грищенко, Т.Г.,
&Декуша, Л.В. (2013). Методика визначення якісних показників надання
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конструкції :міжвідомчий науково-технічний збірник, Вип. 77, с.192-196.

Відомості про апробацію результатів дисертації.
Основні положення і результати дисертаційної роботи доповідались і
обговорювались на:
1. Х Міжнародній науково-технічній конференції «Метрологія та
вимірювальна техніка» (м. Харків, 5 – 7 жовтня 2016 р., форма участі – усна
доповідь).
2. VІІI

Міжнародній

конференції

«Проблеми

промислової

теплотехніки», (м. Київ, 8 – 11 жовтня 2013 р., форма участі – усна доповідь).
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доповідь).
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усна доповідь).
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8. Міжнародній
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конференції
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технології:
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майбутнє (Передові космічні технології на користь людства)» (м. Дніпро, 23
– 26 травня 2017 р., форма участі – заочна участь)
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11. Міжнародній науково-технічній конференції «Системи 2013 –
Томографія і термометрія, метрологічне забезпечення вимірювань та
випробувань» (м. Львів, 23 – 27 вересня 2013 р., форма участі – усна
доповідь).
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14. Міжнародній науково-практичній конференції «Мехатронні системи:
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Копії свідоцтв про калібрування застосованих засобів вимірювання
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ДОДАТОК В

Копії актів впровадження результатів роботи
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