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1.WPROWADZENIE. 

Każde ciało fizyczne o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego wytwarza i w sposób 
ciągły podtrzymuje wydzielanie promieniowania elektromagnetycznego nazywanego 
promieniowaniem temperaturowym lub cieplnym. Promieniowanie to jest związane z 
mikrostrukturalnymi ruchami materii i od strony ilościowej zależy głównie od temperatury 
ciała. Emisji promieniowania cieplnego przez ciało towarzyszy nieprzerwanie proces 
pochłanianie docierającego do niego z zewnątrz promieniowania. Emisji i pochłanianiu 
promieniowania towarzyszy zmiana energii ciała, a więc również jego temperatury. Jeśli ilość 
emitowanego i pochłanianego promieniowania jest taka sama to ciało pozostaje w stanie 
równowagi termodynamicznej, w przeciwnym przypadku następuje przepływ strumienia 
cieplnego z ciał o wyższych temperaturach do ciał o temperaturach niższych, co nosi nazwę 
wymiany ciepła przez promieniowanie.  

Jeżeli na pewną elementarną powierzchnię ciała fizycznego pada strumień cieplny 
promieniowania temperaturowego o gęstości q, to część tego strumienia o  gęstości qA zostaje 
przez ciało pochłonięta, część o gęstości qR odbita, a część o gęstości qT przepuszczona, rys.1, 
co można zapisać: 
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Rys. 1. Podział strumienia cieplnego promieniowania temperaturowego o gęstości  q padającego na 
ciało fizyczne 

 
Dzieląc obie strony równania (1) przez q można zapisać: 
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Ciała o współczynniku absorpcyjności A=1 nazywają się ciałami czarnymi, o 
współczynniku refleksyjności  R=1 ciałami białymi a o współczynniku transmisyjności P=1 
ciałami diatermicznymi. 

 
Gęstość strumienia cieplnego qc promieniowanego przez ciało czarne można obliczyć z 

prawa  Stefana – Boltzmana w postaci: 
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gdzie:T - temperatura ciała w skali bezwzględnej, o=5,669310-8 [W/m2/K4] stała Stefana – 
Boltzmana. 

 
 

Współczynnik absorpcyjności A ciał jest równy ich współczynnikowi emisyjności 
c
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gdzie  qe – gęstość strumienia emitowanego przez dane ciało, a qc gęstość strumienia 
emitowanego przez ciało czarne o tej samej temperaturze. 

 
Promieniowanie temperaturowe o gęstości strumienia qe może być analizowane jako 

widmo fal sinusoidalnych  o różnych długościach (różnych częstotliwościach) gdzie fala o 
długości  jest nośnikiem strumienia cieplnego o gęstości qe,. Jeśli monochromatyczny 

współczynnik emisyjności 
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to takie ciało nazywamy ciałem szarym. 

Na podstawie zależności (3) gęstość strumienia cieplnego qe promieniowanego przez ciało 
szare o temperaturze T w skali bezwzględnej można obliczyć z zależności: 
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Termometry bezstykowe. zwane pirometrami, mierzą temperaturę powierzchni ciała, 

wykorzystując jego promieniowanie temperaturowe obejmujące długości fal od ok. 0,4 do 
20 m. 

W pirometrze każdego rodzaju można wydzielić następujące elementy: 
• układ optyczny, skupiający promieniowanie na detektorze, 
• detektor promieniowania (termiczny, fotoelektryczny, oko ludzkie), 
• układ przetwarzania sygnału. 
• wskaźnik wielkości mierzonej. 
Zależnie od wykorzystywanego zakresu długości fal promieniowania 

temperaturowego oraz od rodzaju zastosowanego detektora promieniowania, pirometry 
dzieli się na: 

 pirometry radiacyjne (z detektorami termicznymi; szerokopasmowe). 
 pirometry fotoelektryczne (z detektorami fotoelektrycznymi-pasmowymi i 

monochromatycznymi). 



 pirometry monochromatyczne z zanikającym włóknem (z wykorzystaniem oka 
ludzkiego jako detektora porównawczego), 

 pirometry dwubarwowe (z wykorzystaniem oka ludzkiego bądź z detektorami 
fotoelektrycznymi). 

 
 
2. PIROMETRY RADIACYJNE 
 

Promieniowanie temperaturowe wysyłane przez ciało, którego temperaturę się mierzy, 
skupiane jest za pomocą soczewki, zwierciadła lub światłowodu na detektorze 
promieniowania ( rys. 2) 

 
 
Rys. 2. Schemat optyczno-elektryczny pirometru radiacyjnego: a) z soczewką, b) ze zwierciadłem, 
 l - ciało badane, 2 - soczewka skupiająca, 3 - przesłona, 4 - detektor termoelektryczny, 5 - układ 

optyczny celowniczy, 6 - oko obserwatora, 7 - folia przepuszczająca promieniowanie, 
 8 - zwierciadło, 9 - otwór celowniczy, M - miernik 

 
Pirometry radiacyjne soczewkowe budowane są na zakresy pomiarowe o dolnej granicy 

powyżej 700°C przy stosowaniu soczewek szklanych, powyżej 400°C -przy stosowaniu 
soczewek kwarcowych oraz powyżej 50°C przy stosowaniu soczewek z fluorytu. Dolna 
granica zakresu pomiarowego uwarunkowana jest górną granicą zakresu długości fal 
przepuszczanych przez materiał soczewki. Jako detektory promieniowania stosowane są 
zazwyczaj termostosy, będące szeregowym połączeniem kilku do kilkunastu 
termoelementów. 

Pirometry radiacyjne zwierciadłowe budowane są na zakresy pomiarowe od 0°C ,a nawet 
od -50°C. Górna granica na ogół nie przekracza 400°C. Na zwierciadła stosowane są złoto, 
srebro, miedź, aluminium, które w stanie wypolerowanym i odpowiednio zabezpieczone 
przed utlenianiem się posiadają bardzo wysoki współczynnik odbicia dla fał o długości 
powyżej 2 m. 

Pirometry radiacyjne wyskalowane są dla ciała czarnego. Zakładając że, w pirometrze 
zastosowany jest detektor termoelektryczny, sygnał z detektora wyraża się zależnością: 
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gdzie: E - siła termoelektryczna, 
K - stała, zależna od konstrukcji pirometru, 
T - temperatura ciała w K, 
TD - temperatura detektora w K 
b - stała zawierająca się w zakresie od 3,5 do 4,5. 

 
Dla pirometrów soczewkowych wysokotemperaturowych ( >700°C) zależność (5) można 

uprościć do postaci: 
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Wykonując  pomiar temperatury ciała  nieczarnego o emisyjności   <l  pirometrem 

soczewkowym wskaże on temperaturę Tw  niższą od rzeczywistej Tr : 
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Poprawka jaką należałoby dodać do wskazań pirometru wyniesie więc: 
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Zależność (8) może służyć jedynie do oszacowania wartości temperatury 

rzeczywistej ze względu na nieznajomość dokładnej wartości   zależnej dla danego 
ciała od temperatury, stanu powierzchni i pasma promieniowania wykorzystywanego w 
danym typie pirometru. 

Pirometry zwierciadłowe niskotemperaturowe z reguły wykorzystywane są do pomiaru 
temperatury ciał niemetalowych, dla których emisyjność ma wartości zbliżone do 
jedności. Stosowanie tych pirometrów do ciał metalowych dawałoby bardzo duże błędy. 

 
 

3. PIROMETRY MONOCHROMATYCZNE Z ZANIKAJĄCYM WŁÓKNEM. 
 

Zasada działania pirometru monochromatycznego z zanikającym włóknem polega na 
zrównaniu jaskrawości (luminancji) ciała, którego temperaturę się mierzy i włókna 
żarówki pirometrycznej, przez którą przepływa prąd żarzenia włókna, będący jednocześnie 
wielkością mierzoną, wyskalowaną w jednostkach temperatury ciała badanego( rys. 3 ) 

 
Rys. 3. Schemat optyczno-elektryczny pirometru monochromatycznego z zanikającym 
 włóknem : l - ciało badane, 2 - filtr szary, 3 - soczewka, 4 - żarówka pirometryczna, 

 5 - filtr czerwony, 6 - okular, 7 - rezystor regulacyjny. 



 
Pomiar wykonywany jest przez obserwatora, który patrząc przez okular 6 i filtr czerwony 5 

tak nastawia prąd I, aby włókno żarówki 4 zaniknęło na tle ciała l (zrównanie luminancji). 
Pomiar odbywa się przy jednej długości fali  = 0,65 m (barwa czerwona). Zastosowany w 
pirometrze filtr szary 2 służy do rozszerzenia zakresu pomiarowego powyżej   1200 °C.  
Dolna granica zakresu pomiarowego wynosi ok. 800°C. Pirometr monochromatyczny z 
zanikającym włóknem wyskalowany jest dla ciała czarnego. Przy pomiarze temperatury 
ciała nieczarnego o emisyjności monochromatycznej  temperatura wskazywana przez 
pirometr Tw   będzie niższa od rzeczywistej Tr i wyniesie: 
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W oparciu o zależność (9) sporządzony jest wykres (rys. 4), który służy do 
praktycznego wyznaczania temperatury rzeczywistej. 

 

 
Rys. 4. Wykres do wyznaczania temperatury rzeczywistej r  (w °C) ciała 

o emisyjności   na podstawie temperatury wskazanej w (w °C)  
przez pirometr monochromatyczny z zanikającym włóknem 

 
 
 

4. CEL ĆWICZENIA 
 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą bezstykowego pomiaru temperatury ciała 

wykorzystującą zjawisko promieniowania temperaturowego 
 
 

5. PROGRAM ĆWICZENIA 
 

5.1 Badanie pirometru radiacyjnego zwierciadłowego 
 
Przedmiotem badania jest pirometr typu ARDONOX o następujących danych: 
 



- zakres pomiarowy:  -20 100C, 
- maksymalna odległość od obiektu  lmax w zależności od średnicy d okręgu obejmującego 

badana powierzchnię :  Tabela 1, 
Tabela 1 

lmax [mm] 100 300 500 1000 
d [mm] 90 110 130 190 

 
- detektor:    termoelektryczny, 
- błąd podstawowy:   < 1,5% górnej granicy zakresu pomiarowego, 
- dopuszczalna temperatura otoczenia :  060, 
- czas wartości połowicznej:  t0,5=0,6s, 
- charakterystyka termometryczna pirometru z układem zasilająco wzmacniającym /K-4/, 

jak niżej, rys. 5: 

 
Rys. 5. Charakterystyka termometryczna pirometru zwierciadłowego. 

 
Skierować pirometr na płytkę badaną umieszczoną w termostacie wodnym tak, aby całe 

pole widzenia pirometru było pokryte przez powierzchnię badaną, rys 6. 

 
Rys. 6. Stanowisko badawcze pirometru radiacyjnego zwierciadłowego. 

 
Zbadać wpływ emisyjności powierzchni badanej na wskazania pirometru 

zwierciadłowego. Pomiary wykonać przy stałej temperaturze wody w termostacie (ok. 
70°C) dla następujących płytek: 



-płytka miedziana pokryta bezbarwnym lakierem, 
-płytka miedziana ocynowana, 
-płytka miedziana pokryta białą farbą, 
-płytka miedziana pokryta czarną farba. 
 

Jako rzeczywistą temperaturę płytek r, przyjąć temperaturę wody w termostacie 
mierzoną termometrem rtęciowym i wyznaczyć błąd wskazań   

 
Tabela 2. Wyniki pomiarów temperatury płytek;  r =       °C 

Wskazania pirometru Oblicze
nia (7) 

 
Rodzaj płytki 

E  
[mV] 

w  
[°C] 

= r - w 
[°C] 

 
[-] 

Płytka miedziana pokryta bezbarwnym 
lakierem 

    

Płytka miedziana ocynowana     
Płytka miedziana pokryta białą farbą     
Płytka miedziana pokryta czarną farba     

 
 
5.2. Badanie pirometru monochromatycznego z zanikającym włóknem 

 
Przedmiotem badań jest pirometr typu   PROM I N     o następujących danych: 
- zakresy pomiarowe : I: 800I200°C, I I :  12002000°C (z filtrem szarym), 

III: 18005000°C (z 2 filtrami szarymi), 
- minimalna odległość od obiektu:  lmin=0,7m, 
- pasmo pracy :   65 m, 
- błąd podstawowy:   1% górniej granicy zakresu pomiarowego, 
- dopuszczalna temperatura otoczenia   45°C. 
 
Skierować pirometr na nagrzewany pręt sylitowy, rys.7. Należy zapewnić 

odpowiednią ostrość obrazu oraz włókna żarówki pirometrycznej. Pręt nagrzać do 
temperatury większej od 900°C (temperatura r rzeczywista wskazywana przez 
termoelektryczny termometr cyfrowy). 

 
Rys.7. Stanowisku badawcze pirometru monochromatycznego z zanikającym włóknem 

 
Wykonać pomiar temperatury pręta pirometrem przy zwiększaniu i zmniejszaniu 

jaskrawości włókna żarówki pirometrycznej, a jako wynik przyjąć wartość średnią. 

pręt sylitowy 



Pomiar należy wykonać trzykrotnie przez każdą z osób wykonujących ćwiczenie. W 
czasie pomiarów należy sprawdzać stałość temperatury pręta i ewentualnie ją 
korygować. 

Tabela 3 Wyniki pomiarów temperatury rurki platynowej 
 r w w w,śr w 

(średnia z 3 pomiarów) 
 =w-r

 [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C] 
1-szy obserwator       
2-gi obserwator       
3-ci obserwator       
4-ty obserwator       
5-ty obserwator       

w  -odczyt przy zmniejszaniu jasności włókna 

w -odczyt przy zwiększaniu jasności włókna  
 
 

6. OPRACOWANIE WYNIKÓW 
 

6.1.Pirometr radiacyjny zwierciadłowy 
Skomentować wyniki zestawione w tabeli 2. Wartości emisyjności różnych ciał podane 

są w [l ] 
 
6.2. Pirometr monochromatyczny z zanikającym włóknem 
Przyjmując że emisyjność monochromatyczna pręta sylitowego wynosi =0,8 

wyznaczyć na podstawie rys.4 oraz pomierzonych wartości w temperaturę rzeczywistą 
rurki r

’ i porównać ją z temperaturą r uzyskana z pomiarów. Wyniki zestawić w 
tabeli 4 i skomentować 

 
Tabela 4. Porównanie rzecz. temperatury rurki r z wartością wyznaczoną z w na 

podstawie rys.4. 
 r w r

’ 
 [°C] [°C] [°C] 
1-szy obserwator    
2-gi obserwator    
3-ci obserwator    
4-ty obserwator    
5-ty obserwator    
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PYTANIA KONTROLNE 
 

1. Co to jest współczynnik absorpcyjności, refleksyjności i transmisyjności? 
2. Co to jest ciało czarne a co ciało białe? 
3. Co to jest ciało szare? 
4. Od czego zależy gęstość strumienia cieplnego emitowanego przez ciało szare? 
5. Na czym polega  pomiar temperatury pirometrem monochromatycznym z zanikającym włóknem? 
6. Czy wskazywana przez pirometr radiacyjny, wyskalowany dla ciała czarnego, temperatura ciała 

rzeczywistego jest zaniżona czy zawyżona? 


