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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для безконтактних засобів вимірюван-

ня температури в діапазоні від мінус 50 оС до 100 000 оС.
Повірочна схема складається з трьох частин:
— частина 1. Безконтактні засоби вимірювання температури за випроміненням у діапазоні від

мінус 50 оС до 961,78 оС (додаток А);
— частина 2. Безконтактні засоби вимірювання температури за випроміненням у діапазоні від

961,78 оС до 2 500 оС (додаток Б);
— частина 3. Безконтактні засоби вимірювання температури за випроміненням у мікрохвильовій

області спектра в діапазоні від 500 оС до 100 000 оС (додаток В).
Стандарт установлює призначеність державного первинного еталона одиниці температури за

інфрачервоним випроміненням (ІЧ) у діапазоні від мінус 50 оС до 961,78 оС, державного первинного
еталона одиниці температури за випроміненням у діапазоні від 961,78 оС до 2 500 оС, державного спе-
ціального еталона одиниці температури за випроміненням у мікрохвильовій області спектра в діапазоні
від 500 оС до 100 000 оС, комплекс основних засобів вимірювальної техніки, що входять до їхнього складу,
основні метрологічні характеристики еталонів і порядок передавання розміру одиниці температури від
державних первинних еталонів і державного спеціального еталона за допомогою вторинних та робочих
еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основних методів повірки.

2 Частина 1. БЕЗКОНТАКТНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
ЗА ВИПРОМІНЕННЯМ У ДІАПАЗОНІ ВІД МІНУС 50 ОС до 961,78 ОС

2.1 Державний первинний еталон
2.1.1 Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ випроміненням у діапазоні від

мінус 50 оС до 961,78 оС призначено відтворювати, зберігати одиницю температури, яку вимірюють за
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випроміненням в інфрачервоній області спектра, і передавати її розмір за допомогою вторинних і ро-
бочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки, застосовуваним в Україні, щоб забезпечити
єдність вимірювання у країні.

2.1.2 В основу вимірювання температури за ІЧ випроміненням у діапазоні від мінус 50 оС до 961,78 оС
має бути покладено одиницю, що відтворює зазначений еталон.

2.1.3 Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ випроміненням у діапазоні від мінус
50 оС до 961,78 оС складається з комплексу таких засобів вимірювальної техніки:

— випромінювачі типу абсолютно чорне тіло (АЧТ) на основі фазових переходів чистих речовин:
потрійної точки води (0,01 оС), точки плавлення галію (29,7646 оС), точок затвердіння чистих металів:
олова (231,928 оС), цинку (419,529 оС), алюмінію (660,323 оС), срібла (961,78 оС);

— випромінювач типу АЧТ на основі теплової труби з використанням NH3 у діапазоні від мінус 50 оС
до 0,01 оС;

— випромінювач типу АЧТ з регульованою температурою;
— пірометр-компаратор.
2.1.4 Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ випроміненням відтворює значення

температур у діапазоні від мінус 50 оС до 961,78 оС.
2.1.5 Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ випроміненням у діапазоні від

мінус 50 оС до 961,78 оС забезпечує відтворення одиниці температури із середнім квадратичним відхи-
лом результату вимірювання (S) від 0,1 оС до 0,8 оС за умови 10 незалежних спостережень і з неви-
лученою систематичною похибкою (θ) від 0,1 оС до 0,5 оС.

2.1.6 Щоб забезпечити відтворення одиниці температури із зазначеною точністю, необхідно до-
тримуватися правил зберігання та застосування державного первинного еталона одиниці температу-
ри за ІЧ випроміненням, затверджених установленим порядком.

2.1.7 Державний первинний еталон одиниці температури за ІЧ випроміненням застосовують, щоб
передавати розмір одиниці температури вторинним еталонам методом безпосереднього вимірюван-
ня та звіренням за допомогою компаратора.

2.2 Вторинні еталони
2.2.1 Як вторинні еталони застосовують:
— у діапазоні вимірювання від 400 оС до 961,78 оС — набір температурних ламп, градуйованих на

яскравісні температури;
— у діапазоні вимірювання від 800 оС до 961,78 оС — монохроматичні візуальні пірометри, гра-

дуйовані на яскравісні температури;
— у діапазоні вимірювання від 400 оС до 961,78 оС — монохроматичний фотоелектричний піро-

метр, градуйований на яскравісні температури;
— у діапазоні вимірювання від мінус 50 оС до 961,78 оС — випромінювач типу АЧТ з регульова-

ною температурою.
2.2.2 Середній квадратичний відхил результатів звірення (SΣ) вторинних еталонів з державним

первинним еталоном одиниці температури за ІЧ випроміненням має бути не більше:
— 1,3 оС — для вторинного еталона — набору температурних ламп;
— 1,5 оС — для вторинних еталонів — монохроматичних пірометрів;
— 1,5 оС — для вторинного еталона — випромінювача типу АЧТ.
2.2.3 Вторинні еталони застосовують, щоб передавати розмір одиниці температури робочим ета-

лонам методом безпосереднього вимірювання та звіренням за допомогою компаратора, робочим за-
собам вимірювальної техніки — методом безпосереднього вимірювання.

2.3 Робочі еталони
2.3.1 Як робочі еталони застосовують:
— у діапазоні вимірювання від 400 оС до 961,78 оС — температурні лампи, градуйовані на яск-

равісні температури;
— у діапазоні вимірювання від 900 оС до 961,78 оС — температурні лампи, градуйовані на колірні

температури;
— у діапазоні вимірювання від мінус 50 оС до 961,78 оС — випромінювачі типу АЧТ;
— у діапазоні вимірювання від мінус 50 оС до 961,78 оС — пірометри повного і часткового випро-

мінення.
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2.3.2 Довірча похибка δ робочих еталонів з довірчою ймовірністю 0,95 повинна бути не більше:
— 3,5 оС — для ламп, градуйованих на яскравісні температури;
— 5 оС — для ламп, градуйованих на колірні температури;
— 4 оС — для випромінювачів типу АЧТ;
— 4 оС — для пірометрів повного і часткового випромінення.
2.3.3 Робочі еталони застосовують, щоб градуювати та повіряти (калібрувати) робочі засоби ви-

мірювальної техніки методом безпосереднього вимірювання або звіренням за допомогою компарато-
ра, функції якого виконує випромінювач.

2.4 Робочі засоби вимірювальної техніки
2.4.1 Як робочі засоби вимірювальної техніки застосовують:
— монохроматичні пірометри;
— пірометри спектрального відношення;
— тепловізори;
— пірометри повного та часткового випромінення.
2.4.2 Робочі засоби вимірювальної техніки градуюють та повіряють (калібрують):
— монохроматичні пірометри — методом безпосереднього вимірювання, використовуючи темпе-

ратурні лампи робочого еталона чи температурні лампи вторинного еталона;
— пірометри спектрального відношення — методом безпосереднього вимірювання, використову-

ючи температурні лампи робочого еталона чи робочий еталон — випромінювач типу АЧТ, або викори-
стовуючи вторинний еталон — випромінювач типу АЧТ;

— тепловізори — методом безпосереднього вимірювання, використовуючи вторинний еталон —
випромінювач типу АЧТ;

— пірометри повного і часткового випромінення — методом безпосереднього вимірювання, вико-
ристовуючи робочий еталон — випромінювач типу АЧТ або звіренням за допомогою компаратора,
функції якого виконує випромінювач з однотипним робочим еталоном — пірометром, або методом без-
посереднього вимірювання, використовуючи вторинний еталон — випромінювач типу АЧТ.

2.4.3 Границі допустимих абсолютних похибок ∆ робочих засобів вимірювальної техніки мають бути
не більше:

— 10 оС — для монохроматичних пірометрів;
— 10 оС — для пірометрів спектрального відношення;
— 8 оС — для тепловізорів;
— 10 оС —для пірометрів повного і часткового випромінення.

3 Частина 2. БЕЗКОНТАКТНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
ЗА ВИПРОМІНЕННЯМ У ДІАПАЗОНІ ВІД 961,78 ОС ДО 2 500 ОС

3.1 Державний первинний еталон
3.1.1 Державний первинний еталон одиниці температури за випроміненням у діапазоні від 961,78 оС

до 2 500 оС призначено відтворювати, зберігати одиницю температури та передавати її розмір за до-
помогою вторинних і робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки, застосовуваним в Ук-
раїні, щоб забезпечити єдність вимірювання у країні.

3.1.2 В основу вимірювання температури в діапазоні від 961,78 оС до 2 500 оС має бути покладено
одиницю, що відтворює зазначений еталон.

3.1.3 Державний первинний еталон одиниці температури за випроміненням у діапазоні від 961,78 оС
до 2 500 оС складається з комплексу таких засобів вимірювальної техніки:

— апаратура для відтворювання реперної точки срібла;
— апаратура для відтворювання реперної точки міді;
— група температурних ламп;
— подвоювач яскравості (екстраполятор);
— пірометр-компаратор.
3.1.4 Державний первинний еталон одиниці температури за випроміненням відтворює значення

температур у діапазоні від 961,78 оС до 2 500 оС.
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3.1.5 Державний первинний еталон одиниці температури за випроміненням у діапазоні від 961,78 оС
до 2 500 оС забезпечує відтворення одиниці температури із середнім квадратичним відхилом резуль-
тату вимірювання (S) від 0,2 оС до 1,3 оС за умови п’яти незалежних спостережень і з невилученою
систематичною похибкою (θ) від 0,1 оС до 0,5 оС.

3.1.6 Щоб забезпечити відтворення одиниці температури із зазначеною точністю, необхідно до-
тримуватися правил зберігання та застосування державного первинного еталона, затверджених уста-
новленим порядком.

3.1.7 Державний первинний еталон застосовують, щоб передавати розмір одиниці температури
вторинним еталонам методом безпосереднього вимірювання та звіренням за допомогою компаратора.

3.2 Вторинні еталони
3.2.1 Як вторинні еталони застосовують:
— у діапазоні вимірювання від 961,78 оС до 2 200 оС — набір температурних ламп, градуйованих

на яскравісні температури;
— у діапазоні вимірювання від 961,78 оС до 2 200 оС — монохроматичні візуальні пірометри, гра-

дуйовані на яскравісні температури;
— у діапазоні вимірювання від 961,78 оС до 3 000 оС — монохроматичний фотоелектричний піро-

метр, градуйований на яскравісні температури;
— у діапазоні вимірювання від 961,78 оС до 2 500 оС — випромінювач типу АЧТ з регульованою

температурою.
3.2.2 Середній квадратичний відхил результатів звірення (SΣ) вторинних еталонів з державним

первинним еталоном одиниці температури за випроміненням має бути у границях:
— від 0,4 оС до 2,1 оС — для вторинного еталона — набору температурних ламп;
— від 0,4 оС до 2,5 оС — для вторинних еталонів — монохроматичних пірометрів;
— від 0,5 оС до 3 оС — для вторинного еталона — випромінювача типу АЧТ.
3.2.3 Вторинні еталони застосовують, щоб передавати розмір одиниці температури робочим ета-

лонам методом безпосереднього вимірювання та звіренням за допомогою компаратора, робочим за-
собам вимірювальної техніки — методом безпосереднього вимірювання.

3.3 Робочі еталони
3.3.1 Як робочі еталони застосовують:
— у діапазоні вимірювання від 961,78 оС до 2 200 оС — температурні лампи, градуйовані на яс-

кравісні температури;
— у діапазоні вимірювання від 961,78 оС до 2 800 оС — температурні лампи, градуйовані на

колірні температури;
— у діапазоні вимірювання від 961,78 оС до 2 500 оС — випромінювачі типу АЧТ;
— у діапазоні вимірювання від 961,78 оС до 2 500 оС — пірометри повного і часткового випромі-

нення.
3.3.2 Довірча похибка δ робочих еталонів з довірчою ймовірністю 0,95 має бути у границях:
— від 1,5 оС до 5,5 оС — для ламп, градуйованих на яскравісні температури;
— від 2,5 оС до 14 оС — для ламп, градуйованих на колірні температури;
— від 2 оС до 7,5 оС — для випромінювачів типу АЧТ;
— від 2 °С до 7,5 °С — для пірометрів повного і часткового випромінення.
3.3.3 Робочі еталони застосовують, щоб градуювати та повіряти (калібрувати) робочі засоби ви-

мірювальної техніки методом безпосереднього вимірювання або звіренням за допомогою компаратора,
функції якого виконує випромінювач.

3.4 Робочі засоби вимірювальної техніки
3.4.1 Як робочі засоби вимірювальної техніки застосовують:
— монохроматичні пірометри;
— пірометри спектрального відношення;
— тепловізори;
— пірометри повного і часткового випромінення.
3.4.2 Робочі засоби вимірювальної техніки градуюють і повіряють (калібрують):
— монохроматичні пірометри — методом безпосереднього вимірювання, використовуючи темпе-

ратурні лампи робочого еталона чи температурні лампи вторинного еталона;



5

ДСТУ 3194:2005

— пірометри спектрального відношення — методом безпосереднього вимірювання, використову-
ючи температурні лампи робочого еталона чи робочий еталон — випромінювач типу АЧТ, або використо-
вуючи вторинний еталон — випромінювач типу АЧТ;

— тепловізори — методом безпосереднього вимірювання, використовуючи вторинний еталон —
випромінювач типу АЧТ;

— пірометри повного і часткового випромінення — методом безпосереднього вимірювання, вико-
ристовуючи робочий еталон — випромінювач типу АЧТ або звіренням за допомогою компаратора,
функції якого виконує випромінювач, з однотипним робочим еталоном — пірометром, або методом без-
посереднього вимірювання, використовуючи вторинний еталон — випромінювач типу АЧТ.

3.4.3 Границі допустимих абсолютних похибок ∆ робочих засобів вимірювальної техніки становлять:
— від 2 оС до 300 оС — для монохроматичних пірометрів;
— від 4 оС до 35 оС — для пірометрів спектрального відношення;
— від 1,5 оС до 20 оС — для тепловізорів;
— від 2 оС до 40 оС — для пірометрів повного і часткового випромінення.

4 Частина 3. БЕЗКОНТАКТНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
ЗА ВИПРОМІНЕННЯМ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ОБЛАСТІ СПЕКТРА В ДІАПАЗОНІ
ВІД 500 ОС ДО 100 000 ОС

4.1 Державний спеціальний еталон
4.1.1 Державний спеціальний еталон одиниці температури за випроміненням у мікрохвильовій

області спектра в діапазоні від 500 оС до 100 000 оС (далі — державний спеціальний еталон) призна-
чено відтворювати, зберігати одиницю температури, яку вимірюють за випроміненням у мікрохвильовій
області спектра, і передавати її розмір за допомогою робочих еталонів робочим засобам вимірюваль-
ної техніки, застосовуваним в Україні, щоб забезпечити єдність вимірювання у країні.

4.1.2 В основу вимірювання температури за випроміненням у мікрохвильовій області спектра має
бути покладено одиницю, що відтворює зазначений еталон.

4.1.3 Державний спеціальний еталон складається з комплексу таких засобів вимірювальної техніки:
— тепловий широкоапертурний випромінювач;
— широкоапертурний випромінювач на трубках генераторів шуму;
— напівпровідниковий широкоапертурний випромінювач;
— компаратор.
4.1.4 Державний спеціальний еталон відтворює значення температур у діапазоні від 500 оС до

100 000 оС.
4.1.5 Державний спеціальний еталон забезпечує відтворення одиниці температури із середнім

квадратичним відхилом результатів вимірювання (S) від 10 оС до 2 500 оС за умови п’яти незалежних
спостережень і з невилученою систематичною похибкою (θ) від 5 оС до 1 000 оС.

4.1.6 Щоб забезпечити відтворення одиниці температури із зазначеною точністю, необхідно до-
тримуватися правил зберігання та застосування державного спеціального еталона, затверджених ус-
тановленим порядком.

4.1.7 Державний спеціальний еталон застосовують, щоб передавати розмір одиниці температури
звіренням за допомогою компаратора робочим еталонам-випромінювачам у мікрохвильовій області спектра.

4.2 Робочий еталон
4.2.1 Як робочий еталон застосовують:
— у діапазоні вимірювання від 1 000 оС до 100 000 оС — випромінювач у мікрохвильовій області

спектра.
4.2.2 Довірча похибка δ робочого еталона з довірчою ймовірністю 0,95 має бути в границях від

80 оС до 8 000 оС.
4.2.3 Робочий еталон застосовують, щоб градуювати та повіряти (калібрувати) робочі засоби ви-

мірювальної техніки методом безпосереднього вимірювання.

4.3 Робочі засоби вимірювальної техніки
4.3.1 Як робочі засоби вимірювальної техніки застосовують радіопірометри.
4.3.2 Границі допустимих абсолютних похибок ∆ радіопірометрів становлять від 120 оС до 12 000 оС.



6

ДСТУ 3194:2005

ДОДАТОК А
(обов’язковий)

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Частина 1. Безконтактні засоби вимірювання температури за випроміненням
у діапазоні від мінус 50 оС до 961,78 оС

Державний первинний еталон одиниці температури 
за ІЧ випроміненням у діапазоні від 

мінус 50 оС до 961,78 оС 
S = (0,1 — 0,8) оС 
θ = (0,1 — 0,5) оС 

Монохроматичні 
пірометри 

400 оС — 961,78 оС 
∆ = (5 – 10) оС 

Температурні лампи, 
градуйовані на яскравісні 

температури 
400 оС — 961,78 оС 

SΣ ≤ 1,3 оС 

Звірення за 
допомогою 
компаратора 
SεΣ ≤ 0,5 оС 

Звірення за 
допомогою 
компаратора 

δ′ ≤ 0,5 оС 

Звірення за 
допомогою 
компаратора 

δ′ ≤ 2 оС 

Температурні лампи, 
градуйовані на яскравісні 

температури 
400 оС — 961,78 оС 

δ ≤ 3,5 оС 

Температурні лампи, 
градуйовані на колірні 

температури 
900 оС — 961,78 оС 

δ ≤ 5 оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 0,5 оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 3 оС 

Монохроматичні 
пірометри 

400 оС — 961,78 оС 
∆ ≤ 5 оС 

Пірометри 
спектрального 
відношення 

200 оС — 961,78 оС 
∆ = (5 – 10) оС 

Пірометри 
спектрального 
відношення 

300 оС — 961,78 оС 
∆ ≤ 5 оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 0,5 оС 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

δ′ — похибка передавання розміру одиниці температури (р = 0,95)
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Метод 
безпосереднього 
вимірювання 
SεΣ ≤ 0,5 оС 

Монохроматичні 
пірометри 

400 оС — 961,78 оС 
SΣ ≤ 1,5 оС 

Випромінювач 
типу АЧТ 

мінус 50 оС — 961,78 оС 
SΣ ≤ 1,5 оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 0,5 оС 

Звірення за 
допомогою 
компаратора 

δ′ ≤ 1 оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 0,5 оС 

Випромінювачі 
типу АЧТ 

мінус 50 оС — 961,78 оС 
δ ≤ 4 оС 

Пірометри 
повного і часткового 

випромінення 
мінус 50 оС — 961,78 оС 

δ ≤ 4 оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 0,5 оС 

Звірення за 
допомогою 
компаратора 

δ′ ≤ 1,5 оС 

Тепловізори 
мінус 50 оС — 961,78 оС 

∆ ≤ 8 оС 

Пірометри повного і 
часткового випромінення 
мінус 50 оС — 961,78 оС 

∆ ≤ 5 оС 

Пірометри повного і 
часткового випромінення 
мінус 50 оС — 961,78 оС 

∆ = (5 — 10) оС 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

6 
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Державний первинний еталон одиниці температури 
за випроміненням у діапазоні від 961,78 оС до 2 500 оС 

S = (0,2 — 1,3) оС 
θ = (0,1 — 0,5) оС 

Монохроматичні 
пірометри 

961,78 — 10 000 оС 
∆ = (4 — 300) оС 

Температурні лампи, 
градуйовані на яскравісні 

температури 
961,78 оС — 2 200 оС 

SΣ = (0,4 — 2,1) оС 

Звірення за 
допомогою 
компаратора 
SεΣ ≤ 0,5 оС 

Звірення за 
допомогою 
компаратора 

δ′ ≤ 0,5 оС 

Звірення за 
допомогою 
компаратора 

δ′ ≤ 2 оС 

Температурні лампи, 
градуйовані на яскравісні 

температури 
961,78 оС — 2 200 оС 

δ = (1,5 — 5,5) оС 

Температурні лампи, 
градуйовані на колірні 

температури 
961,78 оС — 2 800 оС 

δ = (2,5 — 14) оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 0,5 оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 3 оС 

Монохроматичні 
пірометри 

961,78 — 2 200 оС 
∆ = (2 — 5) оС 

Пірометри 
спектрального 
відношення 

961,78 — 2 800 оС 
∆ = (10 — 35) оС 

Пірометри 
спектрального 
відношення 

961,78 — 2 500 оС 
∆ = (4 — 12) оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 0,5 оС 

1 
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ДОДАТОК Б
(обов’язковий)

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Частина 2. Безконтактні засоби вимірювання температури за випроміненням
у діапазоні від 961,78 оС до 2 500 оС
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δ′ — похибка передавання розміру одиниці температури (р = 0,95)
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Метод 
безпосереднього 
вимірювання 
SεΣ ≤ 0,5 оС 

Монохроматичні пірометри 
961,78 оС — 3 000 оС 

SΣ = (0,4 — 2,5) оС 

Випромінювач  
типу АЧТ 

961,78 оС — 2 500 оС 
SΣ = (0,5 — 3) оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 0,5 оС 

Звірення за 
допомогою 
компаратора 

δ′ ≤ 1 оС 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 0,5 оС 

Випромінювачі 
типу АЧТ 

961,78 оС — 2 500 оС 
δ = (2 — 7,5) оС 

Пірометри 
повного і часткового 

випромінення 
961,78 оС — 2 500 оС 

δ = (2 — 7,5) оС 
 

Метод 
безпосереднього 
вимірювання 

δ′ ≤ 0,5 оС 

Звірення за 
допомогою 
компаратора 

δ′ ≤ 1,5 оС 

Тепловізори 
961,78 — 2 000 оС 
∆ = (1,5 — 10) оС 

Пірометри повного і 
часткового випромінення 

961,78 оС — 4 000 оС 
∆ = (2 — 20) оС 

Пірометри повного і 
часткового випромінення 

961,78 оС — 4 000 оС 
∆ = (9 — 40) оС 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

5 
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ДОДАТОК В
(обов’язковий)

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА
ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Частина 3. Безконтактні засоби вимірювання температури
за випроміненням у мікрохвильовій області спектра

в діапазоні від 500 оС до 100 000 оС

 
Державний спеціальний еталон одиниці температури за 

випроміненням у мікрохвильовій області спектра в діапазоні 
від 500 °С  до 100 000 оС 

S = (10 — 2 500) оС 
θ = (5 — 1 000) оС 

 
Випромінювач у мікрохвильовій області спектра 

1 000 оС —100 000 оС 
δ = (80 — 8 000) оС 

 
Радіопірометри 

1 000 оС — 100 000 оС 
∆ = (120 — 12 000) оС 

Метод безпосереднього вимірювання 
δ′ = (1 — 10) оС 

Звірення за допомогою компаратора 
δ′ = (15 — 150) °С 
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δ′ — похибка передавання розміру одиниці температури (р = 0,95)
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