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İnfrared lens
Ölçüm alırken en çok dikkat etmemiz gereken yer cihazımızın lensidir. Lens 
üzerinde toz, kir vs birikimi var ise ölçümden önce özenle temizlenmelidir. Bazı 
durumlarda cihaz gövdesinin ve lensinin sıcaklığı, ölçüm alanına göre çok daha 
yüksek kalabilir. Bu anlarda su buharının cihaz lensi üzerinde yoğuşması so-
nucu ölçüm hatalarına sebebiyet verebilir. Cİhazın yeni ortam sıcaklığına uyum 
sağlaması için beklemek gerekebilir. 

testo 104IR - İnfrared termometre

Genellikle mal kabul çalışmalarında ve dolaplarda yer alan ürünlerin anlık sıcaklık ölçümü için kullanılan 
infrared termometreler, ölçüm anlamında çeşitli avantajlar sağlarken bir yandan da hatalı uygulamaların 
ve kullanıcı hatalarının sonucu olarak yanlış ölçüm olasılığını da artırabilir. Bunun için infrared sıcaklık 
ölçümlerinde dikkat etmemiz gereken bazı önemli noktalar vardır

Yansıma yapabilecek yüzeyler, emisivite ve ortam sıcaklığı ilişkisi
Emisivite, nesnelerin ışın yansıtma katsayısı olarak bilinir ve 1 rakamına ne kadar yakınsa yansıma yapma 
özelliği de o kadar düşük olur. Bunu birkaç örnekle açıklayabiliriz;

İnfrared termometrelerle ölçüm alırken
nelere dikkat etmeliyim?
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Ölçülecek nesne: Donuk pizza, sıcaklık: -22 °C
Emisivite: 0,92
Infrared termometrenin bulunduğu ortam sıcaklığı: 22 °C
Infrared termometredeki sabit emisivite değeri: 0,95
Infrared termometre okuma değeri: -21 °C 

Gördüğümüz gibi sapma payı 1 °C ancak donuk seviye sıcaklıklarında bu 
sapma infrared ölçümler için kabul edilebilir bir sapma değeridir.

Unutmayın; en hatalı ölçüm sonucu, ölçüm nesnesi ve ortam sıcaklığı arasındaki farkın çok yüksek 
olduğu ve yansımanın yüksek olduğu, yani düşük emisiviteli yüzeylerde yapılan ölçümlerde karşımıza 
çıkar. Buna çok dikkat etmek gerekir.

Bir örnek de cam şişeler üzerinden verelim; 
Bildiğimiz gibi cam, emisivite değeri düşük yani yansıması fazla, dolayısıyla da 
infrared ölçüm için çoğu zaman uygun bir malzeme değildir. Böyle bir şişe üzerinden 
infrared bir ölçüm alacaksak yapmamız gereken tek şey, şişe üzerindeki en mat 
noktadan ölçümü almaktır. Örneğin ürün bilgilerini içeren etiket üzerinden! 

https://www.testo.com/tr-TR/testo-104-ir/p/0560-1040
https://www.testo.com/tr-TR/testo-826-t2/p/0563-8282


Lens üzerinde çeşitli sebeplerle (çoğu zaman yanlış uygulama ve saklama koşulları) çizikler meydana 
gelmiş olabilir. Bu çiziklerin sayısı ve derinliklerine göre lensin, çoğu zaman da cihazın yenisiyle
değiştirilmesi gerekebilir.

Daha anlatacağımız çok şey var! Bir sonraki bültenimizde

“Soğuk oda ya da buzdolaplarında sürekli sıcaklık kaydı yapmak hangi yollarla mümkün olabilir?”

konusunu işleyeceğiz.

Görüşmek üzere!
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Hava cepleri
Özellikle ambalajlı gıdalarda çokça dikkat edilmesi gereken bir konudur. Bazı ürünlerin ambalajları, özellikle 
de içindeki ürünün fiziksel bir hasarla karşılaşmaması ve çeşitli sebepler için hava ceplerine sahiptir. Bu 
gibi durumlarda ürünün ambalaj yüzeyine değdiği yerlerden ölçüm almak gerekir. Aksi takdirde tamamen 
yanlış bir ölçüm sonucuyla karşılaşabiliriz.

Ölçüm mesafesi
Çok kolay gibi gözükse de en çok hata yapılan alanlardan biri de yanlış mesafeden ölçüm almaktır. Ci-
hazdan cihaz farklılık gösteren özellikler vardır. Bunların başında optik oran ve lazer işaretleyici sayısı gelir. 

Örneğin 30:1 optik orana sahip bir infrared termometre ile ölçüm alırken cihazımızın lensi 30 cm mesafeden 
1 cm çapındaki bir daire alanı kadar yeri tarar ve tek bir sıcaklık değeri okur. İki noktalı lazer işaretleyicisi 
olan bir infrared termometre ile ölçüm alırken bu iki nokta bize taranan dairenin çapını gösterir; tam olarak 
nereyi ölçtüğümüzü anlarız ve ölçümde hata ihtimalimiz neredeyse ortadan kalkar.

testo 831 - İnfrared termometre testo 831 - İnfrared termometre

!
Son bir not; anlık ölçüm uygulamarında kullanılan herhangi bir termometrenizi asla
derin dondurucu alanlarda saklamayınız!
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