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Περίληψη 

 

Η επικρατέστερη εφαρμοζόμενη οδηγία διακρίβωσης της θερμοκρασίας 

περιβαλλοντικών θαλάμων στην Ελλάδα από τα διαπιστευμένα εργαστήρια διακριβώσεων 

είναι η DKD-R 5-7. Στην οδηγία αυτή εισάγονται οι έννοιες του ωφέλιμου όγκου, της 

ανομοιογένειας και της αστάθειας της θερμοκρασίας, οι οποίες είναι οι σημαντικές 

συνιστώσες στην αξιολόγηση της καταλληλότητας ή μη του θαλάμου για τη σκοπούμενη 

χρήση. 

 Η αβεβαιότητα της διακρίβωσης της θερμοκρασίας του θαλάμου αποδίδεται σχεδόν 

αποκλειστικά στη θερμοκρασιακή ανομοιογένεια και αστάθεια του θαλάμου. Το πλήθος 

των δεδομένων του πιστοποιητικού διακρίβωσης, η διαφορετικότητα της συμπεριφοράς 

των θαλάμων και οι αυστηρές προδιαγραφές, καθιστούν την αξιολόγηση του 

Πιστοποιητικού Διακρίβωσης αρκετά δύσκολη από κάποιον που δεν έχει την απαιτούμενη 

εμπειρία. 

Προκειμένου να τυποποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης των επιδόσεων του 

θαλάμου, σχεδιάστηκε ένας αλγόριθμος ο οποίος δέχεται σαν δεδομένα (input) την 

επιθυμητή περιοχή θερμοκρασιακής λειτουργίας του θαλάμου (προδιαγραφή) καθώς και 

τα δεδομένα από το πιστοποιητικό διακρίβωσής του και ο οποίος εξάγει σαν 

αποτελέσματα (output) την ικανοποίηση ή μη της προδιαγραφής, καθώς και τυχόν 

απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις.  

Στην εργασία αυτή, μεταξύ άλλων, παρουσιάζεται αναλυτικά ο αλγόριθμος 

αξιολόγησης της καταλληλότητας των θαλάμων για τη σκοπούμενη χρήση, 

χαρακτηριστικές εφαρμογές, καθώς και προτεινόμενες διορθωτικές παρεμβάσεις στις 

περιπτώσεις αποκλίσεων. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Αλγόριθμος, Διακρίβωση, Θάλαμοι, Αξιολόγηση, Θερμοκρασία  
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Abstract 

 

The method most commonly used for the temperature validation of climatic 

chambers by Greek accreditated calibration laboratories is DKD-R 5-7. This method 

introduces the concepts of useful volume, spatial inhomogeneity and temperature 

instability. These concepts are critical for evaluating the suitability of the climatic 

chamber for its intended use.  

The calibration uncertainty of the climatic chamber is almost exclusively attributed 

to the temperature inhomogeneity and instability. When users receive a calibration 

certificate for a chamber and are called to evaluate it they face difficulties due to lack of 

experience and expertise on calibrations, the large amount of information presented in this 

certificate, the varying behavior of different types and brands of chambers and finally the 

sometimes strict temperature requirements that need to be met for the intended use. 

An algorithm was designed in order to typify the evaluation procedure of climatic 

chambers certificates of calibration. The algorithm input data are: the temperature at 

which the chamber is used and data from the calibration certificate and the algorithm 

outputs are a comment on whether the chamber meets user requirements and if not what 

are the corrective actions that need to be undertaken.  

The present paper presents the algorithm created for the evaluation of the suitability 

of climatic chambers for their intended use. Furthermore, some characteristic calibration 

examples are presented and corrective actions in cases of deviation from the requirements.  

 

Λέξεις - κλειδιά: Algorithm, Calibration, Chambers, Evaluation, Temperature  

 
1. Εισαγωγή 

 

Η διακρίβωση της θερμοκρασίας των θαλάμων πραγματοποιείται συνήθως από τους 

χρήστες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον πληρείται ή όχι η απαιτούμενη 

προδιαγραφή λειτουργίας καθώς και ο εντοπισμός των κατάλληλων επεμβάσεων στην 

περίπτωση απόκλισης.  

Τα διαπιστευμένα εργαστήρια διακριβώσεων που δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα, στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία χρησιμοποιούν τη μέθοδο DKD-R 5-7, η οποία προβλέπει 

διακρίβωση της θερμοκρασίας ολόκληρου του θαλάμου (< 2000L) με προφίλ εννέα 

σημείων ή σε επιλεγμένα σημεία.  

Σε πολλές περιπτώσεις (επωαστήρες, θάλαμοι ξήρανσης κ.ά.) οι απαιτήσεις σταθερότητας 

θερμοκρασίας κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα (≤ ±1
o
C) με αποτέλεσμα η 

αξιολόγηση των πληροφοριών που δίνει ένα πιστοποιητικό διακρίβωσης να είναι 

χρονοβόρα και επίπονη. Η διαδικασία αυτή είναι περισσότερη περίπλοκη για θαλάμους οι 

οποίοι δεν πληρούν την προδιαγραφή αλλά απαιτείται να γίνουν διορθωτικές ενέργειες. 

Στην παρούσα οδηγία παρουσιάζεται ένας αλγόριθμος που περιγράφει μια τυποποιημένη 

διαδικασία αξιολόγησης των πληροφοριών που δίνουν τα πιστοποιητικά για διακριβώσεις 

θαλάμων όγκου <2000L και με προφίλ εννέα σημείων σύμφωνα με τη μέθοδο DKD-R 5-7. 
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2. Ορισμοί 

 

Περιβαλλοντικός θάλαμος (Climatic chamber) : Μια τεχνητή μονάδα που επιτρέπει την 

επίτευξη επιλεκτικά καθορισμένης θερμοκρασίας αέρα, σε έναν κλειστό όγκο, σε 

συγκεκριμένο εύρος λειτουργίας. Έχουν ωφέλιμο όγκο ο οποίος εκτείνεται από τις θέσεις 

μέτρησης της θερμοκρασίας. 

Θέση μέτρησης (Measuring location) : Η θέση μέτρησης είναι η χωρική θέση στην οποία 

ένας αισθητήρας θερμοκρασίας τοποθετείται στον ωφέλιμο όγκο για τη διακρίβωση. Η 

θέση μέτρησης αποτελεί έναν μικρό όγκο που καθορίζεται από τις διαστάσεις των 

στοιχείων των αισθητήρων και της ακρίβειας προσδιορισμού θέσης τους (δηλ. περίπου 

μέγιστο 5 εκατ. σε κάθε διάσταση). Εάν οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε μια θέση 

μόνο, το αποτέλεσμα διακρίβωσης ισχύει για αυτήν την θέση μόνο. Σε αυτή την 

περίπτωση η εξαγωγή συμπερασμάτων σε έναν μεγαλύτερο όγκο δεν είναι αποδεκτή. 

Ωφέλιμος όγκος (Useful volume) : Ο ωφέλιμος όγκος ενός περιβαλλοντικού θαλάμου 

εκτείνεται μεταξύ των θέσεων μέτρησης των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται για τη 

διακρίβωση του θαλάμου. Ανάλογα με τη ρύθμιση των θέσεων μέτρησης, ο ωφέλιμος 

όγκος μπορεί να διαφέρει αρκετά από το συνολικό όγκο του θαλάμου. Η διακρίβωση του 

θαλάμου ισχύει μόνο για τον ωφέλιμο όγκο. 

Θέση μέτρησης αναφοράς (Reference measuring location) : Η θέση μέτρησης αναφοράς 

(συνήθως το κέντρο του ωφέλιμου όγκου) είναι η χωρική θέση στο ωφέλιμο όγκο για την 

οποία, η διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας αέρα και της τιμής ένδειξης του θαλάμου θα 

δηλωθεί στο Πιστοποιητικό Διακρίβωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το γεωμετρικό 

κέντρο του ωφέλιμου όγκου επιλέγεται ως θέση αναφοράς. Μετά από αίτημα του πελάτη, 

είναι πιθανός ο ορισμός άλλου σημείου του θαλάμου ως θέσης αναφοράς. Το σημείο της 

θέσης αναφοράς δηλώνεται στο πιστοποιητικό διακρίβωσης. 

Χωρική ανομοιογένεια θερμοκρασίας (spatial inhomogeneity) : Είναι η μέγιστη 

θερμοκρασιακή διαφορά του αέρα μεταξύ των μετρούμενων θερμοκρασιών στις ακμές 

του ωφέλιμου όγκου του θαλάμου και της θερμοκρασίας της θέσης αναφοράς (συνήθως 

κέντρο). Υπολογίζεται μόνο όταν διακριβώνεται ο θάλαμος με προφίλ θερμοκρασιών. 

Χρονική αστάθεια θερμοκρασίας (temporal instability) :  Είναι η μέγιστη απόκλιση της 

θερμοκρασίας από την μέση μετρούμενη τιμή, μεταξύ των σημείων μέτρησης του 

θαλάμου. 

Αβεβαιότητα μέτρησης θαλάμου (uncertainty of measurement of climatic chamber) : Είναι 

η διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης της διόρθωσης της ένδειξης του θαλάμου ως προς 

την θερμοκρασία αναφοράς, συνήθως σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. Στην αβεβαιότητα 

μέτρησης περιλαμβάνεται η συνεισφορά του πρότυπου εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε 

στη διακρίβωση καθώς και συνεισφορές του υπό διακρίβωση θαλάμου όπως η διακριτική 

ικανότητα του θερμομέτρου του θαλάμου, η χωρική ανομοιογένεια, η χρονική αστάθεια 

και η θερμική ακτινοβολία. 
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3. Σύμβολα 

 

U: Η διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% έτσι όπως 

δίνεται στο Πιστοποιητικό Διακρίβωσης. 

UNEW: Η διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95% έτσι 

υπολογίζεται από τον χρήστη κατά την αξιολόγηση του Πιστοποιητικού 

Διακρίβωσης, μετά την αφαίρεση του σημείου που καθορίζει την ανομοιογένεια 

του θαλάμου. 

mpe: Μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασιακή απόκλιση (προδιαγραφή). 

SI0: Χωρική Ανομοιογένεια έτσι όπως δίνεται στο Πιστοποιητικό Διακρίβωσης. 

SINEW: Χωρική Ανομοιογένεια έτσι όπως υπολογίζεται από τον χρήστη. 

ΤΙ: Χρονική αστάθεια. 

 

4. Μεθοδολογία 

 

4.1 Σχεδιασμός του αλγορίθμου 

 

Ο σχεδιασμός του αλγόριθμου που παρουσιάζεται στηρίζεται σε σειρά ενεργειών 

αυστηρά καθορισμένων που στοχεύουν στην εξαγωγή του συμπεράσματος της 

καταλληλότητας του θαλάμου για τη σκοπούμενη χρήση. 

Χρησιμοποιεί σαν δεδομένα (inputs) : 

α) πληροφορίες από το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης της θερμοκρασίας του θαλάμου που 

είναι: η θερμοκρασία ρύθμισης (set point), η θερμοκρασία αναφοράς, η διόρθωση 

ένδειξης, οι μέσες, μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίας που μετρήθηκαν σε κάθε θέση 

μέτρησης, η αβεβαιότητα της μέτρησης, η χωρική ανομοιογένεια, η χρονική αστάθεια,  

β) την επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας και 

γ) τη μέγιστη δυνατή θερμοκρασιακή απόκλιση που καθορίζει ο χρήστης ή η μέθοδος 

(προδιαγραφή).  

Εξάγει σαν συμπεράσματα : 

α) τη συμμόρφωση ή μη του θαλάμου με την προδιαγραφή, 

β) τον περιορισμό του ωφέλιμου όγκου του θαλάμου λόγω απόκλισης ορισμένων σημείων 

από την προδιαγραφή, 

γ) τις τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές επεμβάσεις, ώστε να επανέλθει ο θάλαμος εντός 

προδιαγραφής.   

Οι βασικές παράμετροι που εξετάζονται στον αλγόριθμο είναι η αβεβαιότητα μέτρησης, 

και η διόρθωση ένδειξης του ενδεικτικού της θερμοκρασίας του θαλάμου. Στην 

περίπτωση που η αβεβαιότητα μέτρησης δεν μπορεί να ικανοποιήσει από μόνη της την 

προδιαγραφή, τότε εξετάζεται η χρονική αστάθεια και η χωρική ανομοιογένεια ως οι 

βασικές συνιστωσών της αβεβαιότητας μέτρησης και χαρακτηρίζουν την θάλαμο. 

Στις περιπτώσεις θαλάμων που η μέγιστη επιτρεπτή διακύμανση της θερμοκρασίας 

(προδιαγραφή) είναι πολύ μικρή (≤ ± 1
o
C) τότε είναι βασική προϋπόθεση η συνεισφορά 

του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το εργαστήριο διακριβώσεων στην αβεβαιότητα 

μέτρησης να είναι πολύ μικρή ή αμελητέα σε σχέση με την συνεισφορά του υπό 

διακρίβωση θαλάμου. Δηλαδή η διακρίβωση να έχει πραγματοποιηθεί από κατάλληλο 
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εργαστήριο διακριβώσεων και με τεχνική που δίνει τη καλύτερη δυνατή μετρητική 

ικανότητα. 

 

4.2 Ο αλγόριθμος 
 

Ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται στην Εικόνα 2, εφαρμόζεται για όλες τις περιπτώσεις 

θαλάμων οι οποίοι έχουν διακριβωθεί ως προς την θερμοκρασία με τη μέθοδο DKD-R 5-7 

και με προφίλ θερμοκρασιών εννέα σημείων τα οποία συνθέτουν ωφέλιμο όγκο (Εικόνα 

1). 

 

 

 
 

Εικόνα 1. Θέσεις μέτρησης θερμοκρασίας. 
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Εικόνα 2. Αλγόριθμος αξιολόγησης πιστοποιητικών διακρίβωσης θερμοκρασίας θαλάμων. 
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U: Διευρυμένη αβεβαιότητα (95%) από 
Πιστοποιητικό Διακρίβωσης. 
UNEW: Διευρυμένη αβεβαιότητα μετά από 
αποκλεισμό θέσεις μέτρησης. 
mpe: Μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση. 
TI: Χρονική αστάθεια θερμοκρασίας 
θαλάμου από Πιστοποιητικό Διακρίβωσης 
SΙ: Χωρική ανομοιογένεια θερμοκρασίας από 
Πιστοποιητικό Διακρίβωσης. 

Ο θάλαμος μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί λαμβάνοντας 
υπόψη την διόρθωση του set 
point και τυχόν περιορισμούς 

στη χρήση 
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4.3 Περιγραφή του αλγόριθμου 

 

Ο αλγόριθμος έτσι όπως απεικονίζεται στην Εικόνα 2, βασίζεται αρχικά στην αξιολόγηση 

της αβεβαιότητας μέτρησης έτσι όπως αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Διακρίβωσης του 

θαλάμου σε σχέση με την προδιαγραφή (Ερώτηση 1). Στην περίπτωση που ικανοποιείται 

η απαίτηση, δηλαδή U≤mpe, τότε ελέγχεται αν οι μέγιστες και ελάχιστες καταγραφές 

θερμοκρασίας και στα εννέα μετρούμενα σημεία είναι στην περιοχή που ορίζεται από τη 

θερμοκρασία στόχο λαμβάνοντας υπόψη την προδιαγραφή (π.χ. 30
o
C ± 1

o
C), (Ερώτηση 

5). Στην περίπτωση που δεν βρίσκονται όλες οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις στην 

επιθυμητή θερμοκρασιακή περιοχή, τότε πραγματοποιείται μια θεωρητική ισόποση 

αύξηση ή μείωση της θερμοκρασίας, έτσι ώστε όλες οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις να 

βρίσκονται στην επιθυμητή περιοχή θερμοκρασιών. Ο προσδιορισμός της θεωρητικής 

αύξησης ή μείωσης της θερμοκρασίας του θαλάμου θα αποτελέσει και την διόρθωση του 

σημείου ρύθμισης (set point) του θαλάμου. Π.χ. έστω ότι κατά την εξέταση των 

διακυμάνσεων των εννέα θερμοκρασιών ενός επωαστήρα διαπιστώθηκε ότι οι μέγιστες 

θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα σημεία 4, 5 και 8 και ήταν 31,19, 31,22 και 31,29 

αντίστοιχα, ενώ οι ελάχιστες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στα σημεία 2, 6 και 8 και ήταν 

29,82, 29,74 και 29,78 αντίστοιχα. Έστω ότι η επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας του 

επωαστήρα είναι 30
o
C±1

o
C, τότε εύκολα διαπιστώνεται ότι οι υψηλές θερμοκρασίες που 

μετρήθηκαν στα σημεία 4, 5 και 9 είναι εκτός των επιτρεπτών ορίων. Σε αυτή την 

περίπτωση η μείωση της θερμοκρασίας ρύθμισης του θαλάμου (set point) κατά 0,3
o
C θα 

είχε σαν αποτέλεσμα οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις σε όλα τα σημεία να μειωθούν 

ισόποσα, οπότε η λειτουργία του θαλάμου να είναι εντός των επιθυμητών ορίων. 

Στην περίπτωση που δεν ικανοποιείται η απαίτηση U≤mpe της Ερώτησης 1, τότε 

διερευνάται η ισχύ της απαίτησης TI≤mpe της Ερώτησης 2. Στην περίπτωση που δεν 

ικανοποιείται η απαίτηση της Ερώτησης 2, τότε ο θάλαμος δεν είναι κατάλληλος για τη 

σκοπούμενη χρήση και πρέπει να επισκευαστεί και να επαναδιακριβωθεί ή να 

αντικατασταθεί.. Στην περίπτωση που ικανοποιείται η απαίτηση της Ερώτησης 2, τότε η 

συνιστώσα που αυξάνει την αβεβαιότητα U, ώστε να μην ικανοποιείται η απαίτηση της 

Ερώτησης 1, είναι η χωρική ανομοιογένεια του θαλάμου SI. Προκειμένου να μειωθεί η 

χωρική ανομοιογένεια του θαλάμου και άρα η συνολική αβεβαιότητα μέτρησης, 

αφαιρείται το σημείο μέτρησης που δίνει την χωρική ανομοιογένεια έτσι όπως προκύπτει 

από το Πιστοποιητικό Διακρίβωσης και υπολογίζεται ξανά η νέα αβεβαιότητα μέτρησης 

του θαλάμου U' από τη σχέση (1). 

334
2

22

0
2

NEW
NEW

SISIU
U   (1) 

Το SINEW καθορίζεται από τη μέγιστη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας στη θέση 

μέτρησης μιας ακμής του ωφέλιμου όγκου από αυτές που απέμεινες, Ti, και αυτής στο 

σημείο μέτρησης αναφοράς, Tref και δίνεται από τη σχέση (2). 

irefNEW TTSI  max  (2) 
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Η διαδικασία απόρριψης σημείων και της εκ νέου υπολογισμού της χωρικής 

ανομοιογένειας επαναλαμβάνεται μέχρι η νέα αβεβαιότητα UΝEW που υπολογίζεται 

εκπληρώσει την απαίτηση της Ερώτησης 1. Σημειώνεται ότι τα σημεία μέτρησης του 

θαλάμου που απορρίπτονται δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον χρήστη και άρα 

συνεχώς περιορίζεται ο ωφέλιμος όγκος. Σε ακραίες περιπτώσεις που απαιτείται 

απόρριψη τεσσάρων ή/και περισσότερων σημείων μέτρησης τότε δεν υφίσταται η ένια 

του ωφέλιμου όγκου και ο θάλαμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις θέσεις 

μέτρησης που απέμειναν και σε μια απόσταση 5cm προς κάθε κατεύθυνση. 

Ως τελική επαλήθευση της ικανοποίησης ή μη της προδιαγραφής του θαλάμου μετά από 

αποκλεισμό ή μη σημείων μέτρησης ή/και απαιτούμενη τροποποίηση της θερμοκρασίας 

ρύθμισης (set point), είναι ο έλεγχος των μέγιστων και ελάχιστων μετρούμενων 

θερμοκρασιών για όλα τα σημεία μέτρησης ή για αυτά που απέμειναν μετά τους 

περιορισμούς ή των θεωρητικών που προκύπτουν εφόσον απαιτείται αλλαγή της 

θερμοκρασίας ρύθμισης του θαλάμου (set point) από αυτήν που διακριβώθηκε.  

 

4.3 Εφαρμογή σε Excel 

 

Προκειμένου η εφαρμογή του αλγόριθμου να είναι εύχρηστη, αναπτύχθηκε φύλλο excel 

στο οποίο εισάγονται τα δεδομένα από το πιστοποιητικό διακρίβωσης του θαλάμου και 

στη συνέχεια καθοδηγείται ο χρήστης για την αξιολόγηση της καταλληλότητας ή μη για 

τη σκοπούμενη χρήση. 

Στην Εικόνα 3 δίνεται παράδειγμα αξιολόγησης θαλάμου στον οποίο απαιτήθηκε αλλαγή 

της ρύθμισης του set point του θαλάμου. Στην Εικόνα 4 δίνεται παράδειγμα αξιολόγησης 

θαλάμου στον οποίο απαιτήθηκε απόρριψη περιοχής του θαλάμου ( θέσης μέτρησης). 

5. Συμπεράσματα 

 

Η τυποποίηση της διαδικασίας της αξιολόγησης των δεδομένων των πιστοποιητικών 

διακρίβωσης θαλάμων μέσω του αλγόριθμου που παρουσιάστηκε και της εφαρμογής σε 

excel, έχει σαν αποτέλεσμα την εύκολη και γρήγορη διαπίστωση αν ο θάλαμος βρίσκεται 

ή όχι εντός προδιαγραφών, Σε αντίθετη περίπτωση, προκαθορίζει την διαδικασία για τον 

εντοπισμό των αιτίων που τον καθιστούν εκτός προδιαγραφής, καθώς και στην ανάληψη 

τυχών διορθωτικών ενεργειών. 
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55 oC ± 1 oC

0,87 oC 0,75 oC

-2,3 oC 0,03 oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Means 52,66 53,27 52,55 53,02 52,32 53,04 52,71 53,12 53,40

Min 52,62 53,24 52,52 53,01 52,29 53,02 52,68 53,10 53,38

Max 52,68 53,28 52,57 53,03 52,34 53,06 52,72 53,14 53,42

0,00 0,61 0,10 0,37 0,34 0,38 0,05 0,46 0,75

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Set Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Means 54,96 55,57 54,85 55,32 54,62 55,34 55,01 55,42 55,70

Min 54,92 55,54 54,82 55,31 54,59 55,32 54,98 55,40 55,68

Max 54,98 55,58 54,87 55,33 54,64 55,36 55,02 55,44 55,72

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

0,00 0,61 0,10 0,37 0,34 0,38 0,05 0,46 0,75 UNEW= ± 0,87 o
C

Απόλυτη απόκλιση 

από αναφορά

Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α   Α Π Ο   Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο   Δ Ι Α Κ Ρ Ι Β  Ω Σ Η Σ

ΠΡΟΣΟΧΗ: απαιτείται το set point του θαλάμου να ρυθμιστεί σε άλλη θερμοκρασία.

Απόλυτη απόκλιση 

από αναφορά

Προδιαγραφή 

Προδιαγραφή 

Υπολογιστικές θερμοκρασίες αναφοράς σε επιλεγμένα σημεία μετά τη διόρθωση 

του set pointΔιορθωμένο

Διόρθωση του set point του θαλάμου ή/και απόρριψη σημείων

Ημερομηνία Διακρίβωσης : 

tQ-075240

Εξοπλισμός (ονομασία, κωδικός):

Προδιαγραφή (θερμοκρασία, ανοχή:

Ημερομηνία Aξιολόγησης: 

Επωαστικός Κλίβανος 55οC

14/11/2011

Αριθ. Πιστοπoιητικού Διακρίβωσης :

Ομοιομορφία θερμοκρασίας:

57,3

θερμοκρασίες αναφοράς στα σημεία μέτρησης (από πιστοποιητικό διακρίβωσης)
Set Point

55

Σταθερότητα θερμοκρασίας :

Σελίδα 1/1
TOTAL Q  Α.Ε., Κοργιαλενίου 20, ΤΚ 115 26, Αθήνα, Τηλ.: 210 6990064, Fax: 210 6990536

Q Plan A.E., Μεσογείων 15, Μέγαρο Άτσλεϋ, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τ Ι Τ Λ Ο Σ   Φ Ο Ρ Ε Α   Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ   Θ Α Λ Α Μ Ο Υ

Ο θάλαμος μετά την αλλαγή του set point 

είναι σύμφωνος με την προδιαγραφή.

7/11/2011

Αβεβαιότητα :

Διόρθωση ένδειξης:

 

 

Εικόνα 3. Εφαρμογή σε excel αξιολόγησης θαλάμου στον οποίο έχει απαιτηθεί αλλαγή 

του set point. 
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44 oC ± 0,5 oC

0,6 oC 0,51 oC

0,4 oC 0,07 oC

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Means 44,41 44,22 44,24 44,67 44,13 44,22 44,20 44,20 43,90

Min 44,39 44,19 44,23 44,60 44,11 44,20 44,19 44,18 43,86

Max 44,43 44,23 44,26 44,74 44,14 44,23 44,21 44,22 43,93

0,00 0,19 0,17 0,26 0,28 0,19 0,21 0,21 0,51

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Set Point 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Means 44,41 44,22 44,24 44,67 44,13 44,22 44,20 44,20 43,90

Min 44,39 44,19 44,23 44,60 44,11 44,20 44,19 44,18 43,86

Max 44,43 44,23 44,26 44,74 44,14 44,23 44,21 44,22 43,93

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

0,00 0,19 0,17 0,28 0,19 0,21 0,21 0,51 UNEW= ± 0,6 o
C

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο θάλαμος στα σημεία που έχουν απορριφθεί.

Σελίδα 1/1
TOTAL Q  Α.Ε., Κοργιαλενίου 20, ΤΚ 115 26, Αθήνα, Τηλ.: 210 6990064, Fax: 210 6990536

Q Plan A.E., Μεσογείων 15, Μέγαρο Άτσλεϋ, ΤΚ 11526, Αθήνα

Τ Ι Τ Λ Ο Σ   Φ Ο Ρ Ε Α   Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Σ   Θ Α Λ Α Μ Ο Υ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απορρίψτε το σημείο του 

θαλάμου με την μεγαλύτερη απόκλιση από 

την θερμοκρασία αναφοράς ή/και το σημείο 

που είναι εκτός προδιαγραφής.

4/8/2010

Αβεβαιότητα :

Διόρθωση ένδειξης:

Ομοιομορφία θερμοκρασίας:

44

θερμοκρασίες αναφοράς στα σημεία μέτρησης (από πιστοποιητικό διακρίβωσης)
Set Point

44

Σταθερότητα θερμοκρασίας :

tQ-072955

Εξοπλισμός (ονομασία, κωδικός):

Προδιαγραφή (θερμοκρασία, ανοχή:

Ημερομηνία Aξιολόγησης: 

Επωαστικός Κλίβανος 44οC

15/11/2011

Αριθ. Πιστοπoιητικού Διακρίβωσης :

Απόλυτη απόκλιση 

από αναφορά

Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Α   Α Π Ο   Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Ο   Δ Ι Α Κ Ρ Ι Β  Ω Σ Η Σ

Απορρίψτε την περιοχή του θαλάμου με την μεγαλύτερη απόκλιση από την θερμοκρασία αναφοράς (ανομοιογένεια) ή/και 

το σημείο εκτός προδιαγραφής.

Απόλυτη απόκλιση 

από αναφορά

Προδιαγραφή 

Προδιαγραφή 

Υπολογιστικές θερμοκρασίες αναφοράς σε επιλεγμένα σημεία μετά τη διόρθωση 

του set pointΔιορθωμένο

Διόρθωση του set point του θαλάμου ή/και απόρριψη σημείων

Ημερομηνία Διακρίβωσης : 

 
 

Εικόνα 4. Εφαρμογή σε excel αξιολόγησης θαλάμου στον οποίο έχει απαιτηθεί απόρριψη 

περιοχής του θαλάμου. 

 


