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Özetçe — Ülkemizde son yllarda sağlk alannda oldukça yoğun 
bir şekilde kullanlan kzlötesi kulak termometrelerinin 
kalibrasyonlar izlenebilirlik zinciri dahilinde yaplamamaktadr. 
Bu alanda ölçüm doğruluğu tamamen cihaz üreticileri veya 
tedarikçiler tarafndan belirlenen bilgilere göre şekillenmektedir. 
Oysaki bu alann disipline edilmesi için yllar önce Amerika, 
Avrupa Birliği ve Japonya’da yoğun ve sistematik çalşmalar 
yaplmştr. Bu çalşmada; kontrollü scaklk, karştrma, scaklk 
kararllğ ve homojenite gibi özellikleri bulunan, yerli ve özel 
imalat olarak üretilmiş olan kalibrasyon banyosu ve kzlötesi 
kulak termometrelerinin (radyasyon termometrelerinin) 
kalibrasyonunda merkezi önemde olan hem EN hem de ASTM 
standartlarna uygun, scak cisim kaynaklar ile TÜBİTAK 
UME’de “Kzl Ötesi (IR) Termometreler için Kulak Scaklk 
Referans Sistemi” kurulmuştur. Kurulan bu sistem sayesinde 
piyasada bulunan kzlötesi kulak termometrelerinin 
kalibrasyonlar artk enstitümüzde yaplabilecekir. 

 
Anahtar Kelimeler — Kalibrasyon Banyosu, Scak Cisim 

Kaynağ (Kavite), Kzlötesi Kulak Termometreleri (IRET’ler), 
Kalibrasyon ve TÜBİTAK UME 
 
Abstract — In recent years in our country, calibrations of infrared 
ear thermometers, which have been used intensively in the health 
field, can not be done within the traceability chain. The accuracy 
of measurement in this area depends entirely on the information 
determined by the device manufacturers or suppliers. However, 
many years ago, intensive and systematic studies were conducted 
in America, the European Union and Japan to discipline this area. 
In this study; calibration bath which has the features such as 
controlled temperature, mixing, temperature stability and 
homogeneity and specially manufactured; and together with hot 
body resources (cavities) in accordance with both EN and ASTM 
standards, which are central importance to the calibration of 
infrared ear thermometers (radiation thermometers), "Ear 
Thermometer Reference System for Infrared (IR) Thermometers" 
was established in TÜBİTAK UME. Thanks to this system 
installed, the calibrations of the infrared ear thermometers found 
in the market will now be able to be done in our institute. 

 

Keywords — Calibration Bath, Hot Body Resource (Cavity), 
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UME 

I.  GİRİŞ  
Vücut scaklğmz, beyinde bulunan hipotalamus 

tarafndan kontrol edilir. Timpanik membran olarak da 

bilinen kulak zar hipotalamusa hem yakndr hem de kan 
paylaşr. Bu nedenle kulak zar scaklğ beden scaklğn 
yanstr.  Kulak termometreleri de, kulak zarndan yaylan 
sl şnm yaklaşk olarak 10 µm dalgaboyunda ölçerek 
vücut scaklğn belirlemek amac ile tasarlanmş 
cihazlardr. Bu nedenle, insan vücudunun scaklğ, 
geleneksel sv-cam termometrelerin yannda, her türlü 
radyasyon termometresi ile de ölçülmektedir. Kzlötesi 
kulak termometreleri (IRET'ler olarak ksaltlmaktadr), 
insan vücudunun scaklğn ölçmek için günümüzde yaygn 
bir şekilde kullanlmaktadr. IRET’ler son yllarda sadece 
vücut scaklğn ölçmek için değil, ayn zamanda hzl, basit 
ve non-invaziv (vücuda herhangi bir girişim yapmayan) 
ölçümler yapmann belirgin avantajlar nedeniyle 
hastanelerde, klinik uygulamalarda ve bazen dünya çapnda 
yüksek ateşle ortaya çkan SARS, EBOLA, Kuş Gribi, 
Domuz Gribi (H1N1) gibi salgn hastalklarn kolay ve 
pratik teşhisinde başta havaalanlarndaki uygulamalar olmak 
üzere popüler bir hale gelmiştir. Ayrca,  scaklk ölçümleri, 
tbbi personel için muhtemel hastalk veya enfeksiyonlara 
teşhis koymak ve bu nedenle hastann hastaneye 
kaldrlmas veya karantinaya alnmas gerekiyorsa bu 
yönde bir karar vermek için temel bir veri oluşturmaktadr. 
IRET’ler kullanclarna bu anlamda ciddi şekilde verimlilik 
(efor, zaman) ve dolaysyla para/avantaj kazandrmaktadr. 

Tbbi teşhis ve klinik uygulama, büyük ölçüde test ve 
ölçüm enstrümantasyonuna dayanmaktadr. Bu nedenle, test 
ve ölçüm enstrümantasyonunun, uygun doğruluk snrlar 
dahilinde yeterli kararllğa sahip, güvenilir veriler 
sağlamas büyük önem taşmaktadr. IRET'ler kullanlmadan 
önce, ilgili teknik standartlarn şartlarna uygunluğu 
bakmndan test edilmelidir. İlgili standartlarn şartlarna 
(ASTM 1998, EN 2003, JIS 2001) göre, bir IRET, 35.5 
°C'den 42 °C'ye kadar olan çalşma aralğnda ± 0,2 ° C'de 
veya verilen aralğn dşnda ± 0.3 ° C'de doğru bir ölçüm 
sonucu vermelidir. ASTM standardndaki bu şart, 36 °C'nin 
altnda ve 39 °C'nin üstünde geçerlidir. Bu amaçla, IRET'ler 
ile doğru ölçümler yapmak için, IRET’lerin uygun ve 
izlenebilir bir kalibrasyon sistemi ile düzenli olarak kalibre 
edilmeleri gerekmektedir [1-18].  

Bu çalşmada, standartlarnda verilen ölçülere uygun bir 
biçimde imal ettirilmiş ve yüksek emissivite değerine sahip 
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boya ile boyanmş olan EN ve ASTM normlarna uygun 
“scak cisim kaynaklar” ve “kalibrasyon banyosu”ndan 
oluşan TÜBİTAK UME’de oluşturulmuş “kzlötesi kulak 
termometreleri kalibrasyon sistemi” tantlacak ve çeşitli 
tipteki kzlötesi kulak termometreleri için ASTM kavite 
standard esas alnarak yaplan scaklk kalibrasyonlar 
karşlaştrmalarna ait sonuçlar paylaşlacaktr. 

II. KULLANILAN YÖNTEM 

A. Kalibrasyon Banyousu 
IRET'lerin doğruluğunu tam olarak belirleyebilmek için, 

bir siyah cisim kaynağ ve bir referans termometrenin 
izlenebilir bir scaklk standardyla, uygun scaklk 
stabilitesi (kararllğ) ile homojeniteye sahip kalibrasyon 
banyosu içinde karşlaştrlarak kalibre edilmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda, -40/+100 °C çalşma 
scaklğna, 0,01 °C scaklk stabilitesine, 0,02 °C scaklk 
homojenitesine, 0,1 °C ayarlanabilir dijital göstergeye, 
49x65x95 cm dş ölçülere, 280 mm banyo derinliğine, 250 
mm net sv derinliğine, yaklaşk 15 litre sv rezervuarna, 
NoCFC hermetic sessiz soğutma sistemine ve ASTM, JIS 
ve EN standartlarndaki kavitelerin kolayca banyoya 
yerleştirilebileceği üst kapak tasarmna sahip kalibrasyon 
banyosu özel, yerli bir firmaya imal ettirilmiştir. İmal 
ettirilen bu scaklk banyosu aşağda Şekil 1’de görüldüğü 
gibidir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Özel olarak ürettirilen kararl scaklk banyosu 
 

B. Scak Cisim Kaynaklar - Kaviteler 
Uygun bir siyah cisim kaynağnn özel olarak 

tasarlanmş ve üretilmiş bir kavite ile sağlanmas 
gerekmektedir. Kavite, iyi bir termal iletkenliğe sahip bir 
metal olan bakrdan yaplmştr. Kavitenin iç duvarlar, 35 
°C'den 42 °C'ye kadar scaklk aralğn kapsayan ilgili 
kzlötesi spektrum aralğnda (8-16 μm) yüksek emissivite 
değerine sahip bir boya ile (alt zemin: Nextel® Primer 5523, 
boya : Nextel® Velvet-Coating 811-21, sertleştirici:  Nextel® 
Hardener 5524, inceltici : Nextel® Thinner 8061) üç kat 
olarak UME’de boyanmştr. Kavite, iyi bir scaklk 
kararllğ ile homojenliğine sahip ve karştrma özelliği olan 
bir sv (su) banyosu içine konulmuştur. İmal ettirilen ve iç 
boyalar yaplan kavitelere ait teknik çizimler ve gerçek 
üretimler aşağda srasyla Şekil 2 ve Şekil 3’de 
gösterilmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 2. EN 2003 ve ASTM 1998 standartlarna uygun kavitelerin ve 
üst tablann teknik çizimleri / görselleri 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. EN ve ASTM standartlarna göre üretilmiş kaviteler 

C. Referans Termometre 
Ölçüm sisteminde “siyah cismin” gerçek scaklğnn 

belirlenebilmesi için yaklaşk 0.003 °C’lik düşük bir 
belirsizliğe sahip bir referans kontak termometresi (bu bir 
PRT-platin dirençli termometredir)  kullanlmştr. Referans 
termometre, su içindeki banyo ksmnda, siyah cismin 
arkasnda kavite yüzeyine çok yakn bir konuma (kavitenin 
dibine çok yakn bir mesafeye)   yerleştirilmiştir. 

D. Ölçümleri Yaplan IRET’ler 
IRET, kalibrasyon banyosuna montajl bulunan siyah 

cismin giriş ksmna yerleştirilmiştir. Her iki termometreden 
(referans termometre ve IRET’den) okunan değerlerle 
ölçüm / kalibrasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Ölçümde 
kullanlan bir IRET’e ve ölçüm sistemine ait resimler 
aşağda Şekil 4 ve Şekil 5’de gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Şekil 4.Ölçümde kullanlan bir IRET 
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Şekil 5.Ölçümü yaplan IRET’ler ve Ölçüm Sistemi 

III. SONUÇLAR 

A. EN Standardna Göre Scaklk Stabilitesi (Kararllğ) ve 
Homojenite Ölçümleri  

 
Üretilen banyonun stabilite ve homojenite ölçümleri 36 

°C ve 42 °C de EN kavite ile yaplmştr.  
EN 12470-5:2003 standardna göre, su banyosu 

minimum 3 litrelik bir hacme ve 1 saatden daha fazla bir 
süre içinde  ±0.02 °C aralğnda bir scaklk kararlğna ve  
±0.01 ° C’de mekansal scaklk homojenitesine (uniformity) 
sahip olmaldr [19]. Bizim EN kavite için 1 saat boyunca 
ölçtüğümüz scaklk stabilitesi 36 °C’de 0,004 °C 
çkmaktadr ki bu değer standarda uygundur. Yine 1 saat 
boyunca ölçtüğümüz scaklk stabilitesi 42 °C’de 0,003 
°C’dir ki bu değer de standarda uygundur. Scaklk 
homojenitesinde ise 36 °C ve 42 °C için bulduğumuz 
değerler srasyla 0,003 °C ve 0,001 °C’dir. Yine bulunan bu 
değerler de standarda uygundur.  

B. ASTM Standardna Göre Scaklk Stabilitesi 
(Kararllğ) ve Homojenite Ölçümleri 

 
Üretilen banyonun stabilite ve homojenite ölçümleri 36 

°C ve 42 °C de ASTM kavite ile yaplmştr.  
EN 12470-5:2003 standardna göre, su banyosu 

minimum 3 litrelik bir hacme ve 1 saatden daha fazla bir 
süre içinde  ±0.02 °C aralğnda bir scaklk kararlğna ve  
±0.01 °C’de mekansal scaklk homojenitesine (uniformity) 
sahip olmaldr [19]. Bizim, ASTM kavite için 1 saat 
boyunca ölçtüğümüz scaklk stabilitesi 36 °C’de 0,005 °C 
çkmaktadr ki bu değer standarda uygundur. Yine 1 saat 
boyunca ölçtüğümüz scaklk stabilitesi 42 °C’de 0,004 
°C’dir ki bu da standarda uygundur. Scaklk 
homojenitesinde ise 36 °C ve 42 °C için bulduğumuz 
değerler srasyla 0,004 °C ve 0,002 °C’dir. Yine bulunan bu 
değerler de standarda uygundur. 

C. Emisivite Ölçümleri 
 

Emisivite, bir malzemenin kzlötesi enerjiyi yaymas 
veya emmesi ile elde edilen etkinliği ifade eder. Tüm 
emisivite değerleri “0.0” ile “1.0” arasnda değişir. “1.0” 
emisivite değeri, enerjinin  % 100'ünü yayar çünkü 
'mükemmel yayc' olarak ifade edilir. Emisivite değeri 
“0.0” olan bir nesne ise hiçbir kzlötesi enerjiyi yaymaz.  
[20,21]. Bu çalşmada kullanlan IRET’lerin emisivite 

değeri sabit bir emisivite değerine sahipti, yani “1.0” olarak 
alnmştr. 
 

D. ASTM Kavite Standardna Göre IRET Ölçümleri 
Ölçümler alnrken, IRET’lerin sondaj kapaklar (probe 

covers)  üzerindeyken ölçümler alnmştr. Kalibrasyon 
banyosunda ASTM tipi kavite bağl iken 4 farkl tipteki her 
bir IRET’den en az onar adet ölçüm alnmştr. 4 adet 
IRET’ten sadece bir tanesi kalibrasyon moduna (CAL 
Modu) sahipti. Alnan ölçümlerin ortalamas ve standart 
sapmalar hesaplanmştr. Elde eldilen sonuçlar aşağda 
Şekil 6’da verildiği gibidir. Daha sonra DoE (Degree of 
Equivalence, Eşdeğerlik Derecesi veya Zeta Scores) 
yöntemi [22, 23] ile referans termometrenin ölçtüğü 
ortalama değerler ve standart sapmas (burada standard 
sapma olarak standardn izin verdiği en yüksek tolerans 
değeri (+/- 0,2 °C)) alnmştr.) ile her bir IRET’in ölçtüğü 
ortalama değerler ve standart sapmalar karşlaştrlmştr.  
 
DoE Yöntemi; 
 

d= |����� � ������|   (1) 
 

�� = ���������������    (2) 
 

� � �� � ���     (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 6.Dört farkl tipteki IRET’e ait ölçüm sonuçlar 

 

IV. TARTIŞMA 
Oluşturulan bu sistem ile piyasada farkl markalarda 

satlmakta olan 4 farkl tipteki IRET seçilerek bu IRET’lerin 
kalibrasyonlar gerçekleştirilmiştir. Ölçümler sonrasnda 
bulunan bütün sonuçlarnn, DoE yöntemi kabul şartn (3) 
sağladklar görülmüştür (Yine, referans termometrenin 
ölçtüğü değerlerden gelen standart sapma değeri, standart 
sapma olarak kullanlsa dahi IRET’lerin kabul şartn 
sağladklar görülmüştür). Başka bir ifade ile ölçümü alnan 
bütün termometrelerin testi başar ile geçtiği, bu cihazlarn 
belirtilen standarttaki toleranslara göre uygun bir ölçüm 
doğruluğuna sahip cihazlar olduklar belirlenmiştir.   

 
Bu ölçümler sonucunda, IRET’lerin, BS EN 12470-5 

standardnda belirtilen ortam çalşma şartlarnda maksimum 
izin verilebilen hata snrlar dahilinde (+/-0,2 ° C) doğru bir 
şekilde çalştğ ortaya çkmştr. Kurulan sistem ile 
IRET’lerin ölçüm doğruluklar artk doğru bir şekilde 
belirlenebilmektedir. Başka bir deyişle, TÜBİTAK UME’de 

Ortalama, A, 
36.21

Ortalama, B, 
36.38

Ortalama, C, 
36.31

Ortalama, D, 
36.36

Ortalama, Ref. 
Termometre, 

36.28

36

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

0 1 2 3 4 5 6

O
rt

al
am

a 
S

ca
kl
k

 D
eğ

er
le

ri
  (

°C
)

Farkl Tipteki IRET'ler

Ölçüm Sonuçlar

A B C D Ref. Termometre



8-10 Kas ım 2018 /  Gazi  Magosa /  KKTC

104

“Kzl Ötesi (IR) Termometreler için Kulak Scaklk 
Referans Sistemi” tamamen kurulmuştur. Kurulan bu sistem 
ile piyasada bulunan kzlötesi kulak termometrelerinin 
kalibrasyonlar artk enstitümüzde yaplabilir bir hale 
gelmiştir.  

 Ülkemizde kzlötesi kulak termometrelerinin ölçüm 
izlenebilirliğini sağlayacak yetkili (akredite edilmiş, 
izlenebilirliği olan) laboratuvarlar  bulunmamaktadr. 
Gerçekleştirilen bu çalşma ile IRET’lerin izlenebilirlik 
zincirini sağlayacak akredite edilmiş laboratuvarlar da artk 
olabilecektir. Ayrca, kurulan bu kalibrasyon sistemi ile bu 
alanda uluslararas enstitülerle transfer IRET’ler vastasyla 
ortak araştrmalara ve/veya karşlaştrmalara katlm 
sağlanabilecek ve ulusal laboratuvarlar aras karşlaştrmalar 
için bir alt yap da ulusal metroloji enstitümüze 
kazandrlmştr. Yine IRET’ler için kurulan bu kalibrasyon 
sistemi vastasyla ülkemizde ilk defa, IRET’ler 
izlenebilirlik zinciri dahilinde TÜBİTAK UME Scaklk 
Laboratuvar tarafndan kalibre edilmiştir.  

Bundan sonra yaplacak çalşmalarda, EN standardna 
uygun kaviteler ile de ölçümler tekrarlanp bu standarda 
göre piyasada kullanlmakta olan IRET’lerin uygunluklar 
test edilecektir. Yine ayn kaviteler (ASTM ve EN 
standardna uygun) kullanlarak bu sefer portatif olarak bu 
ölçümleri gerçekleştirecek ayr ve daha küçük ebatlarda bir 
ölçüm sistemi tasarlanp üretilecektir. Üretilecek bu sistem 
ile hem kzlötesi kulak termometrelerinin kalibrasyonu için 
enstitümüze yine yeni bir ölçüm sistemi kazandrlacak hem 
de daha hzl, kolay ve pratik uygulanabilir bir portatif 
ölçüm cihaznn üretimi gerçekleştirilmiş olacaktr. Bununla 
birlikte, “Portatif IRET Kalibratörü” ile alnan IRET 
ölçümleri, kurulu kulak scaklk referans sistemi ile 
karşlaştrlp sistem doğrulandktan sonra kalibratörün 
ülkemizdeki yerli firmalara ticarileştirilmesi için teknoloji 
transferine gidilecektir. 
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