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 ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ НА ЗМІНУ РОЗМІРІВ 

ГЕОДЕЗИЧНОГО ПРИЛАДДЯ  
 

Мета цієї роботи – дослідити вплив атмосферних параметрів (температури, тиску та вологості) на зміну 
розмірів геодезичного приладдя. Перевірити достовірність лінійної залежності зміни розмірів від зміни 
температури. Методика. Використаний метод виключень, у якому всі параметри будуть стабільні, окрім 
одного, який досліджується. Фіксується час та зміна розміру контрольного метру під впливом зміни 
температури. За коефіцієнтом лінійного розширення визначено, на яку величину може збільшитись розмір 
деталі при підвищені температури на певну величину. Запропоновано такі невеликі переміщення виміряти 
інтерферометром переміщень та індикатором годинникового типу. Результати. Дослідження практично 
підтверджують лінійну залежність зміни розміру від зміни температури. Наприклад, у третьому експерименті 
зміна температури на 8.50 С видовжила контрольний метр на 0.16 мм. У другому експерименті перших десять 
хвилин спостерігалась нелінійна залежність видовження. Зміна температури у 100 С стабілізується у розмірі 
через одну годину. Всі три експерименти підтвердили стабільність розміру при незмінній температурі. 
Обчислені коефіцієнти кореляції зміни розміру від температури та зміни розміру у часі під впливом 
температури. Також зміна довжини контрольного метру при зміні температури підтверджено з вимірів 
проведених на лазерному інтерферометрі. Зміна температури у 8.50 С видовжила контрольний метр на 0.22 
мм. Розходження визначення зміни розміру пов’язане з використанням оптичного мікроскопу розташованого 
на каретці інтерферометра (точність фіксації 0.05 мм). Збільшення точності фіксації можливе при 
використанні мікроскопів з вищою кратністю.  Наукова новизна та практична значущість. Запропоновано 
методику визначення малих переміщень, використовуючи індикатор годинникового типу. Визначені 
коефіцієнти кореляції зміни лінійного розміру від температури у часі. Правильне введення поправок за 
лінійне розширення забезпечить однорідність вимірювань сферичними відбивачами, відбивачами-векторами 
та контрольними метрами. При виготовленні геодезичних приладь необхідно враховувати середовище де їх 
будуть використовувати і вибирати матеріал з найменшим впливом температурного розширення, наприклад 
інвар.  

Ключові слова: зміна розміру від зміни температури, високоточні вимірювання віддалей, вплив 
температури на вимірювання віддалі. 

 
 Вступ 
 Геодезичне обладнання ділять на прилади 
та приладдя. Приладами (електронними 
тахеометрами, нівелірами, сканерами) 
виконують вимірювання, приладдя (відбивачі, 
рейки, відбивачі-вектори) використовують як 
допоміжний засіб для вимірювання лінійних та 
кутових величин. До визначення геометричних 
параметрів конструкцій зазвичай є високі 
вимоги, які можуть значно перевищувати 
вимоги до характеристик матеріалів 
геодезичного приладдя. Наприклад, похибка 
визначення параметрів металевих деталей не 
має перевищувати 0.02 – 1.0 мм. [ДСТУ 2009]. 
Для досягнення такої точності використовують 
механічні та інтерференційні методи, 
опрацьовують нові методи та прилади, 
механічні руки, трекери, інтерферометри. 
Конструкції, геометричні параметри яких 
визначають (балки, крани, турбін, антени 

радіотелескопів) часто монтуються у 
важкодоступних місцях де є значна зміна 
метрологічних величин (температури, тиску та 
вологості). Зазвичай для вимірювань 
використовують фазовий метод електромагнітних 
коливань (ЕМК).   
 

Аналіз досліджень і публікацій  
На вимірювання віддалей методом (ЕМК) 

оптичного діапазону мають значний вплив похибки 
представництва метеопараметрів. Це різниця між 
середньоінтегральним показником заломлення та 
визначеним з вимірювань температури тиску та 
вологості. Вплив цих похибок на віддаль 
записують рівнянням (1).   

6(1.03 0.37 0.05 ) 10mS t P e S−∆ = ⋅ ∆ + ⋅ ∆ + ⋅ ∆ ⋅    (1) 

 У роботах [Костецька, 2004] досліджено, що 
двостороннім методом вимірювання 
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метеопараметрів (біля приладу та відбивача)  
можна забезпечити визначення похибок 
представництва у такому діапазоні: 

∆t: 0.4 – 1.0, 0С, 
∆P: 0.4 – 0.8, мм рт. ст, 
∆e: 0.7 – 1.2, мм рт. ст. 

 У таблиці 1 подамо вплив похибок 
представництва метеорологічних параметрів 
на віддалі, які виміряють методом (ЕМК), 
електронними тахеометрами. Діапазон 
віддалей вибрано від 10 до 200 м. 

Дані таблиці підтверджують вагомий вплив 
похибки представництва температури, а 
похибка представництва вологості практично 
не має впливу. Також вплив похибок залежить 
від довжини віддалі. Для виключення похибок 
представництва, тобто для знаходження 
істинного середньоінтегрального значення 
показника заломлення на всій трасі 
вимірювального променя раніше розробляли 
двочастотні віддалеміри, але з впровадженням 
у геодезію приймачів супутникових сигналів 
(ГНСС) для визначення координат, та 
розрахунку віддалей, їхня розробка 
припинилась. 

Таблиця 1 
Вплив похибок представництва метрологічних 
параметрів на виміряну віддаль методом ЕМК 

 

№ 
Віддаль, 

м 
∆t,  
мм 

∆P,  
мм 

∆e,  
мм 

∆S,  
мм 

1 10 0.007 0.002 0.001 0.010 

2 50 0.036 0.011 0.003 0.050 

3 100 0.072 0.022 0.005 0.099 

4 200 0.144 0.044 0.010 0.199 
 

Наприклад, у роботі [Тревого, 2014] віддалі 
у 1000 м визначили методом ГНСС з 
похибкою менше 1 мм. Також у [Літинський, 
2003, 2015, Перій, 2014] однометрові та 
десятиметрові інтервали фазової ділянки 
базису другого розряду виміряли контрольним 
метром з похибкою менше 0.1 та 0.3 мм 
відповідно. Контрольні метри використовують 
для компарування нівелірних рейок 
[Літинський, 2014]. Також у роботах 
[Антонович, 2004 Баран, 2012, Боровий, 2017]  
показано необхідність прямих вимірювань та 
досліджено методики високоточних 
вимірювань в інженерній геодезії. У роботі 
[Віват, 2018] розроблено сферичний відбивач 
та відбивач-вектор для високоточних 

технічних вимірювань у промисловості, де є значна 
зміна температури. Розробка сучасними фірмами 
[Tesa Швейцарія, Microtech Україна] обладнання 
для прямих вимірювань типу контрольний метр 
підтверджує актуальність таких досліджень.           

 
Мета  

 Дослідити вплив атмосферних параметрів 
(температури, тиску та вологості) на геодезичне 
приладдя.  
 
 Методика 
 Застосуємо метод виключень, у якому всі 
параметри будуть стабільні, окрім одного, який 
досліджується. Будемо фіксувати час та зміну 
розміру контрольного метру під впливом зміни 
температури. 

 
Виклад основного матеріалу 
Як досліджуваний зразок вибрано контрольний 

метр (рис. 1), який виготовлено з латуні та  
оснащено ртутним термометром. Нами також для 
достовірності зняття показів  використано 
додатковий повірений термометр з двома 
виносними давачами. 

 

 
 

Рис.1. Досліджуваний контрольний метр  
 

Виділяють лінійне α та об’ємне β розширення – 
це зміна розмірів твердого тіла при зміні 
температури. Залежність розміру від впливу 
температури записують формулами 1. Значення 
лінійного розширення для того чи іншого 
матеріалу випишемо з [Дущенко, 1993]:  
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V V t
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β α

= + ⋅ ∆
= + ⋅ ∆

=

,                      (1) 

 де l0, та V0  - розмір деталі до нагрівання, 
l, та V  - розмір деталі після нагрівання,  
∆t – різниця температури.  

У таблиці 2 приведено зміну розмірів матеріалу 
від зміни температури, з якого виготовлюють 
геодезичне приладдя. 
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  Таблиця 2 
Зміна довжини однометрового відрізка від зміни 

температури. Розраховано теоретично 
 

Матеріал 

6 010 / C

α
−

⋅ Зміна температури ∆t, 0C 
 
∆l, мм

1 5 10 20 

Інвар 1.5 0.002 0.01 0.02 0.03 

Латунь 19 0.02 0.10 0.19 0.38 

Алюміній 23 0.02 0.12 0.23 0.46 

Залізо 11 0.01 0.06 0.11 0.22 

 
Графічно, теоретично розраховану, зміну 

довжини однометрового відрізка (∆l) 
виготовленого з того чи іншого матеріалу під 
впливом зміни температури (∆t) відобразимо 
на рис. 2 

 
 

Рис.2. Зміна довжини від зміни температури  
 
Оскільки контрольний метр виготовлено з 

латуні, то зміна температури на один градус 
повинна збільшити його розмір приблизно на 
0.02 мм. Для контролю таких малих 
переміщень використовують лазерні 
інтерферометри, або індикатори 
годинникового типу з ціною поділки 0.01 мм. 
Експериментальні дослідження проводилися 
на розробленій нами  установці (рис. 3), де 
один кінець контрольного метра жорстко 
закріплений на металевому швелері лінійної 
частини лазерного інтерферометра ИП - 1, а 
другий також жорстко, але через індикатор 
годинникового типу. Важливим є забезпечення 
стабільності контролюючого параметра для 
всіх елементів конструкції, окрім 
досліджуваного. Це досягається тим, що 
лабораторія оснащена автономною системою 
опалення, яка забезпечує стабільну 
температуру в межах 150 - 200 С. Перед 
початком проведення експерименту 

контрольний метр охолоджували для збільшення 
діапазону зміни температури. Під час вимірювань 
температура середовища було 180 С, тобто близька 
до нормальної 200 С.    

Для дослідження впливу температури на зміну 
розміру контрольного метра нами виконано  три 
типових експерименти. У кожному з експериментів 
фіксували значення температури, відлік мікрометра 
та час.  

 
Результати 
Результати трьох експериментів подано у табл. 

3 - 5 та на графіках, які приведені  на рис. 4-5.  
    

 

 
 

Рис.3. Установка для досліджень  
 

Таблиця 3 
Зміна часу температури та віддалі (експеримент 1).  

№ 
Час, 
год. 

t, 
0 С 

∆t, 
год. 

∆t, 
0 С 

∆l,  
мм 

1 2 3 4 5 6 

1 13:30 11.0 0:00 0.0 0.00 

2 13:55 14.5 0:25 3.5 0.09 

3 15:00 17.0 1:30 6.0 0.13 
 

Таблиця 4 
Зміна часу температури та віддалі (експеримент 2).   

№ 
Час, 
год. 

t, 
0 С 

∆t, 
год. 

∆t, 
0 С 

∆l,  
мм 

1 2 3 4 5 6 

1 12:32 7.5 0:00 0.0 0.00 

2 12:41 11.5 0:09 4.0 0.07 

3 12:48 13.0 0:16 5.5 0.15 

4 12:56 15.0 0:24 7.5 0.18 

5 13:14 16.5 0:42 9.0 0.18 

6 17:00 17.5 4:28 10.0 0.19 
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Таблиця 5 
Зміна часу температури та віддалі  

(експеримент 3). 

№ 
Час, 
год. 

t, 
0 С 

∆t, 
год. 

∆t, 
0 С 

∆l, 
мм 

1 2 3 4 5 6 

1 13:37 9.5 0:00 0.0 0.0 

2 13:41 10.5 0:04 1.0 0.02 

3 13:46 12.0 0:09 2.5 0.05 

4 13:50 13.0 0:13 3.5 0.08 

5 13:53 14.0 0:16 4.5 0.09 

6 14:00 15.0 0:23 5.5 0.11 

7 14:05 16.0 0:28 6.5 0.12 

8 14:18 17.0 0:41 7.5 0.14 

9 14:42 17.5 1:05 8.0 0.16 

10 16:27 18.0 2:50 8.5 0.16 
 

 
Рис.4. Залежність зміни розміру від температури 

із трьох експериментів. Дані з колонки 3 та 6. 
 

 
Рис.5. Залежність зміни розміру від зміни 

температури  із трьох експериментів. Дані з  
колонки 5 та 6. 

 
Розрахуємо три коефіцієнти кореляції для 

підтвердження нелінійної залежності змінних 
за формулою: 

1

2 2

1 1

( )( )

( ) ( )

n

i i
i

xy n n

i i
i i

x x y y
r

x x y y

=

= =

− −
=

− −

∑

∑ ∑
,        (2) 

де «x» та «y» змінні величини, зв'язок між якими 
досліджується [Зазуляк, 2007]. Обчислення подамо 
у табл. 6.    

Таблиця 6 
Коефіцієнти кореляції досліджуваних величин 

 

№ r (∆t, 
o
С - ∆l,мм) r (∆t, год.- ∆t, 

o
С) r (∆t, год.- ∆l,мм) 

Е1 1.00 1.00 1.00 

Е2 0.89 0.96 0.77 

Е3 0.99 0.90 0.91 
 
Розрахунок коефіцієнтів кореляції для другого 

та третього досліду виконали без останніх вимірів, 
оскільки вони виконані із значною затримкою у 
часі для підтвердження стабілізації розміру при 
незмінній температурі.  

Також зміна довжини контрольного метру при 
зміні температури підтверджено з вимірів 
проведених на лазерному інтерферометрі. Зі 
зміною температури у 8.5 0С контрольний метр 
змінив свій розмір на 0.22 мм та 0.16 мм 
(відповідно лазерний інтерферометр і індикатор 
годинникового типу). Розходження визначення 
зміни розміру пов’язане з використанням 
оптичного мікроскопу розташованого на каретці 
інтерферометра (точність фіксації 0.05 мм). 
Збільшення точності фіксації можливе при 
використанні мікроскопів з вищою кратністю.   

 
Наукова новизна та практична значущість.  
Запропоновано методику визначення малих 

переміщень використовуючи індикатор годинникового 
типу. Встановлено коефіцієнти кореляції зміни 
величини у часі під впливом температури. Правильне 
введення поправок за лінійне розширення забезпечить 
однорідність вимірювань сферичними відбивачами, 
відбивачами-векторами та контрольними метрами. При 
виготовленні геодезичних приладь необхідно 
враховувати середовище де їх будуть використовувати і 
вибирати матеріал з найменшим впливом 
температурного розширення, наприклад інвар. 

       
Висновки 
У першому експерименті підтверджено  

лінійний зв'язок, але три заміри є досить мало для 
статистичних висновків. Також у цій частині 
експерименту емпіричні виміри відрізняються від 
теоретичних приблизно на 0.03 мм. Цікавим є 
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другий експеримент, де найменший зв'язок 
зміни довжини під впливом температури у 
часі. Тобто міра нерівномірно видовжувалась. 
Це дуже важливо враховувати під час 
вимірювань контрольним метром на 
виробництві (в польових умовах) при різких 
перепадах температури. Третій експеримент 
практично відповідає теоретичним 
розрахункам, тобто підтверджує лінійну 
залежність розміру від зміни температури. У 
третьому експерименті зміна температури на 
8.5 0С видовжила досліджуваний засіб на 0.16 
мм. У другому експерименті перших десять 
хвилин спостерігалась нелінійна залежність. 
Зміна температури у 100 С стабілізується у 
розмірі через одну годину. Всі три 
експерименти підтвердили стабільність 
розміру при незмінній температурі.       
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 RESEARCH OF THE TEMPERATURE IMPACT ON THE CHANGE OF THE SIZES 

GEODESIC DEVICES 
 
 The purpose of this paper is to investigate the influence of atmospheric parameters (temperature, pressure and 
humidity) on the resizing and shape of geodetic accessories. Check the reliability of the linear dependence of the size 
change on the temperature change. Method. We apply an exception method in which all parameters will be stable 
except one under investigation. We will record the time and size of the control meter under the influence of temperature 
change. The coefficient of linear expansion determines the magnitude of the size of the workpiece as the temperature 
increases by a certain amount. It is suggested to measure such small displacements with a displacement interferometer 
and a clock type indicator. Results. Studies practically confirm the linear dependence of the size change on the 
temperature change. For example, in the third experiment, a temperature change of 8.50 C extended the control meter by 
0.16 mm. In the second experiment, a nonlinear elongation dependence was observed for the first ten minutes. The 100 
C temperature change will stabilize in one hour. All three experiments confirmed the stability of the size at a constant 
temperature. The coefficients of the correlation between the change in size and the temperature change under the 
influence of temperature are calculated. The correctness of theoretical calculations is established. Also, the change in 
the length of the control meter when the temperature changes is confirmed by measurements made on a laser 
interferometer. A temperature change of 8.50 C extended the control meter by 0.22 mm. The resizing difference is due 
to the use of an optical microscope located on the interferometer carriage (0.05 mm fixation accuracy). Increasing the 
accuracy of fixation is possible with the use of microscopes with higher multiplicity. Scientific novelty and practical 
significance. A technique for detecting small displacements using a clock type indicator is proposed. The correlation 
coefficients of the change in time under the influence of temperature are established. Correct introduction linear 
expansion corrections will ensure uniformity of measurements by spherical reflectors, vector reflectors, and control 
meters. When making geodetic instruments, it is necessary to take into account the environment where they will be used 
and choose the material with the least influence of temperature expansion, such as invar. 
 Key words: Change in size from temperature change, high-precision distance measurements, influence of 
temperature on distance measurements. 
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