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Кіріспе 

Дҥниежҥзілік сауда ҧйымына Қазақстан Республикасының енуінің 

негізгі шарттарының бірі стандарттау, сертификаттау және метрология ҧлттық 

жҥйесін халықаралық ережелеріне сәйкестендіру болып табылады. Сапалы 

бәсекеге қабілетті ӛнім ӛндіруге, жаңа прогрессивті шешім қабылдауға 

мҥмкіндік беретін шетелдік тәжірибені шығармашылықпен пайдалану ҥшін 

қазіргі заманғы маманға осы саладағы жеткілікті білім қажетті.  

Стандарттау,  сертификаттау және метрология ӛзара тығыз байланысты, 

сондықтан оларды бір курсында оқу осы бағыттардың әр қайсысының 

маңыздылығы туралы  толық тҥсініктеме береді. Сонымен бірге, олардың ӛз 

еліміздегі нарық экономиканың дамуына, кәсіпорындардың сыртқы 

экономикалық қызметін қазіргі заманғы ӛркениеті негізінде дамуына, біздің 

елдің халықаралық сертификаттау жҥйелеріне қосылу ҥшін жағдайларды 

қамтамасыздандыруға әсер етеді. 

 «Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару» 

пәнінің мақсаты - жас мамандарға ӛзін-ӛзі жетілдіріп, халықаралық, ӛңірлік 

және ҧлттық деңгейлерде ӛз бетінше техникалық шешімдер қабылдауға 

мҥмкіндік беретін метрология, стандарттау және сертификаттау саласындағы 

білімдерді дағдыландыру, сондай-ақ ӛлшеу қҧралдарының қателіктерін, 

ӛлшеу каналдарының жиынтық қателіктерін есептеу әдістерін практикалық 

қолданудың негіздерін, стандарттардың тиімділігін есептеу дағдыларын 

студенттер ҥшін метрология, стандарттау, сертификаттау, метрология және 

сапаны басқару саласындағы білімдер минимумын қалыптастыру болып 

табылады.  

«Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапаны басқару»  пәні 

«Автоматтандыру және басқару» мамандығының  студенттеріне  таңдау 

бойынша пәндер топтамасында 2 курсте оқытылады. Әртҥрлі жабдықтарды 

игерумен немесе қызмет кӛрсетумен байланысты техникалық саласындағы 

болашақ мамандарға (бакалаврлар, инженерлерге) осы пәннің материалын 

білу міндетті болып табылады. «Метрология, стандарттау, сертификаттау 

және сапаны басқару» пәннің жҧмыс бағдарламасы ҥлкен кӛлемдегі 

теориялық және практикалық материалды қамтиды. Аудиториялық сағаттар 

саны шектелген болғандықтан қажетті ақпараттың кӛп бӛлігі студенттермен 

ӛзіндік жҧмыста оқылады. 

Назар аудару қажет, бҧл ҧсынылып отырған басылым дәрістердің   

қысқа жинағы болып табылады, сондықтан жинақта барлық қажетті 

мәліметтер жоқ болуы мҥмкін. Материалды табысты және жан-жақты игеру 

ҥшін басқа да әдебиет кӛздерін пайдаланған жӛн. Дәрістер жинағының 

электрондық нҧсқасын  АЭжБУ электрондық кітапханасында табуға болады. 
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№1  дәріс. Метрология – ӛлшемдер бірлігін қамтамасыз етудің 

Мемлекеттік жүйесінің ғылыми негізі 

 

Дәрістің мазмұны: автоматтандыру бойынша бакалаврларды 

дайындаудағы «Метрология, стандарттау, сертификаттау және сапаны 

басқару»  пәнінің рӛлі және оның басқа пәндермен байланысы; заңнамалық, 

фундаменталдық және практикалық метрология; физикалық шамалар 

бірліктерінің Халықаралық жҥйесі.  

 

Дәрістің мақсаты: замануи метрология анықтамалары мен 

тҥсініктемелерін, «Ӛлшемдер бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңының 

негізгі баптарын оқып білу.   

 

Әлемдік шаруашылық пен халықаралық экономикалық қатынастардың 

тең қҧқықты қатысушысы болу ҥшін әлемдік жетістіктер мен тенденцияларды 

ескере отырып, ҧлттық экономиканы жетілдіру керек. Ӛркениетті 

экономикалық ӛндірісте Қазақстанның бірігуіне кедергі жасайтын себептер 

келесілер болады: 

1) ҧлттық стандарттау және сертификаттау жҥйесінің артта қалуы;  

2) тек қана ӛлшемдер бірлігін қамтамасыз ету;  

3) КСРО жоспарлық шаруашылығының қалған кемшіліктері;  

4) сыртқы нарықта ғана  емес, ішкі нарықта да қазіргі бәсекелестік 

жағдайындағы отандық кәсіпорындардың қиыншылықтары.    

Шет елдік тәжірибені отандық ӛндірісіне механикалық ауыстыру 

мҥмкін еместігіне байланысты біздің мамандар оны білу керек және қажетті 

деңгейде елімізде немесе шет елде ӛнімін, қызметін іске асыруға мҥмкіндік 

беретін жаңа прогрессивті шешімдерді ӛндіріп, қабылдауға шығармашылық 

жағынан қарау ҥшін ой-ӛрісі кең болу керек. Ол ҥшін тек ӛндірістік саладағы 

мамандар ғана емес, менеджерлер, маркетологтар, ӛнімді іске асыратын 

мамандардың да метрология, стандарттау және серификаттау саласында 

білімдері ӛте маңызды болады. Бәсекелеске қабілетті ӛнімдерді қҧрған кезде 

стандарттау және сертификаттау мҥмкіндіктері мен артықшылықтарын 

пайдалану, ӛндірісте ғылым мен техника жетістіктерін енгізу ҥшін осы 

білімдердің қажеттілігі зор.  

Қазіргі мамандарға метрология, стандарттау және сертификаттау 

бойынша білімінің қажеттілігі мамандықтың оқу жоспарына осы пәнді енгізу 

арқылы дәлелденеді. «Автоматтандыру және басқару» мамандығының 

студенттері оқитын басқа пәндердің арасында осы пәннің орнын анықтау ҥшін 

А қосымшасында келтірілген технологиялық процестерді 

автоматтандырылған басқару жҥйесінің (ТП АБЖ) қҧрылымдық сҧлбасын, 

оның жеке блоктарын басқа пәндерде оқу жағынан қарастырайық.     

 Технологиялық процестің әр учаскесі бола алатын автоматтандыру 

объектісіне (АО) шикі зат, реагенттер жіберіледі, сондай-ақ тҥрлі сыртқы 

әсерлер (СӘ) әсер етеді, мысалы, қоршаған ортаның температурасы, діріл, 
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қысым, тағы басқалар. АО шығысында ӛндірістің тҥрлі ӛнімдері алынады. 

Автоматтандыру процесін қҧру ҥшін ӛлшеу қҧралдары – бергіштер (Б) мен 

екінші реттік аспаптар(ЕА) арқылы АО туралы ӛлшеу ақпаратын алады. 

Қазіргі ӛндірістер технологиялық аппараттардың кҥрделігімен және 

қуатымен, ӛлшеуге қажетті тҥрлі параметрлердің кӛптеген санымен 

сипатталады. Кҥрделілігі және тҥрлі әрекет ету принциптері бойынша 

ӛлшеуіш қҧрылғылар, қондырғылар, жҥйелер деп аталатын және ӛлшеу 

техникасына жататын арнайы техникалық қҧралдар арқылы ӛлшеулер жҥзеге 

асырылады.  

Осы ӛлшеу техникасын, олардың жіктелуін, метрологиялық 

сипаттамалар мен тҥрлі қасиеттерін оқытуға метрология тарауы арналады.  

Технологиялық процестер мен объектілерінің математикалық 

модельдерді әзірлеу, орындаушы механизмдерді (ОМ), автоматты 

реттеуіштерін (АР), аналогты-цифрлік тҥрлендіргіштерді (АЦТ), цифрлік-

аналогты тҥрлендіргіштерді (ЦАТ), оларды программалауды студенттер 

келесіде басқару объектілерін модельдеу, автоматика элементтері мен 

қҧралдары, микропроцессорлар мен микропроцессорлық жҥйелер, 

технологиялық процестерді автоматтандыру және  басқа пәндерінде оқиды.  

Сонымен, ӛлшеулер мәселелерін шешудің жалпы принциптерін білу керек, 

және ӛлшеулердің жоғары сапасын қамтитын негізі болу керек. Осындай 

негізі метрология болып табылады.  

Метрология – ӛлшеудің Мемлекеттік жҥйесінің ғылыми негізі.  

Метрология – ӛлшеулер, олардың бірлігі мен талап етілетін дәлдігін 

қамтамасыз етудің әдістері мен қҧралдары туралы ғылым. «Метро» - ӛлшем 

(греч.), «логос» - ҥйрету (греч.). Қазіргі метрологияның ҥш тҥрі болады: а) 

заңнамалық метрология; б) фундаменталдық (ғылыми) метрология; в) 

тәжірибелік (қолданбалы) метрология. 

 Заңнамалық метрология – ӛзара байланысқан және ӛзара шартталған 

жалпы ережелердің жиынтықтары, сондай-ақ мемлекет жағынан ӛлшеулер 

бірлігі мен ӛлшеу қҧралдарының бірқалыптылығын қамтамасыз етуге 

бағытталған, тәртіпке келтіруді, бақылауды қажетсінетін және басқа да 

мәселелері кіретін метрологияның тарауы. Заңнамалық метрология тәжірибеге 

Мемлекеттік метрология қызметі және мемлекеттік басқару органдары мен 

заңды тҧлғалардың қызметтері арқылы енгізілетін заңдармен, заңнамалық 

ережелермен метрологиялық әрекеттерді мемлекеттік реттейтін қҧралы 

ретінде қызмет атқарады. Заңнамалық метрология саласына ӛлшеу 

қҧралдарының (ӚҚ) тҥрін сынау және бекіту, ӚҚ мемлекеттік метрологиялық 

бақылау және қадағалау, сондай-ақ  ӛлшеу бірлігін нақты қамтамасыз ету 

бойынша шаралар жатады. Метрологияның негізгі міндеттерінің бірі - ӛлшем 

бірлігін қамтамасыз ету.  Бҧл мәселе негіз болатын екі шарттарды сақтаған 

кезде шешіледі: 

-  заңдандырылған бірыңғай бірліктерде ӛлшеу нәтижелерін кӛрсету; 

- ӛлшеулер нәтижелерінің рҧқсат етілетін қателіктерін және олардың 

берілген ықтималдықпен аспайтын шектеулерін орнату.  
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Ӛлшеу бірлігі – ӛлшеу нәтижелерінің заңдандырылған бірліктеріндегі 

кӛрінісі, ал олардың қателіктері берілген ықтималдықпен белгілі шектерден 

аспайтын ӛлшеу жағдайы.  Әртҥрлі орында және тҥрлі уақытта әртҥрлі ӛлшеу 

қҧрылғыларымен орындалған ӛлшеулердің нәтижелерін салыстыру мҥмкін 

болу ҥшін ӛлшеу бірлігін сақтау қажет. Сонымен бірге еліміздің ішіндегі 

қарым-қатынаста, солай елдер арасында ӛзара қарым-қатынаста ӛлшеу 

бірлігін сақтау маңызды болып табылады. 

1993 жылы «Ӛлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заң қабылданды 

[11].  (қазірде 2000 жылғы  7 маусымыда қабылданған редакциясы). 1993 

жылға дейін метрология саласындағы қҧқықтық нормалар ӛкімет қаулысымен 

бекітілген. «Ӛлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы» Заңы талай жаңа 

енгізулерді бекітті -   терминологиясынан бастап метрологиялық қызметті 

лицензиялауға дейін.  

Заңның негізгі баптары келесілерді белгілейді: 

а) ӛлшеу бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік басқармасының 

ҧйымдастырушылық қҧрылымын; 

б) ӛлшеу бірлігін қамтамасыз ету бойынша нормативтік қҧжаттарын; 

в) шамалар бірлігі мен шамалар бірлігінің мемлекеттік эталондарын; 

г) ӛлшеу қҧралдары мен ӛлшеу әдістемелерін. 

Фундаменталдық және тәжірибелік метрология кӛне дәуірде пайда 

болған. Ежелгі Ресейде ӛлшем жҥйесінің негізі Кӛне Греция мен Римде 

қолданылған кӛне египеттік ӛлшемдер бірлігі болған. Бірліктер атауы мен 

олардың мӛлшері арнайы қҧрылғыларды қолданбай, «қолмен» ӛлшеуге 

мҥмкіндік беретін. Сӛйтіп, әртҥрлі уақытта Ресейде ҧзындық бірлігі: 

- шынтақ (қол шынтағы қайырылғаннан бастап ортаңғы саусағы 

аяқталғанға дейін); 

-  қарыс (ҥлкен адамның ҥлкен және сҧқ саусақтарының ҧштары 

арасындағы ара қашықтық); 

-  аршын (оның пайда болуы қарыстың жойылуын еліктірді – ¼ аршын); 

-  сажын ( орыс ӛлшемі = 3 шынтақ = 152 см); 

-  кере қҧлаш = 248 см. 

Петр 1 Жарғысымен орыс ҧзындық ӛлшемдері ағылшындармен 

келісімге келді: 

- дюйм («саусақ» = 2,54 см); 

- ағылшын футы = 12 дюйм = 30,48 см. 

Алғашқы метрлік ӛлшем жҥйесі 1840 жылы Францияда енгізілді. Оның 

маңыздылығын Д.И. Менделеев «халықтың келешекте ҥміт еткен 

жақындасуы» ретінде кӛңіл аударған.   

Ғылым мен техниканың дамуымен жаңа ӛлшеулер және жаңа ӛлшеулер 

бірлігі талап етілді, ол фундаменталдық және қолданбалы метрологияның 

дамуына себеп болды. Алғашқы ӛлшеу бірлітер прототиптерін 

макрообъектілерді және олардың қозғалысын зерттей отырып, табиғаттан 

іздеген. Сӛйтіп, секунда – Жердің ӛз осін айналатын кезеңінің бір бӛлігі. 

Ізденістер атомдық және атом ішіндегі деңгейге біртіндеп ауысты. Енді 
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секунд – сыртқы ӛрістер жағынан әсерлер жоқ болған кезде Цезий-133 

атомының негізгі кҥйінің аса жҧқа қҧрылымының екі деңгейі арасында ӛтетін 

сәйкесті сәуле шығарудағы 9192631770 периодтар ҧзақтығы. Сӛйтіп, 

метрология ғылым ретінде динамикалық дамып отыр. Қабылданған 

физикалық шамалар бірлігі табиғи пайда болғаны туралы ҧғымды беретін 

физикалық шамалар бірлігінің халықаралық жүйесі (СИ жүйесі) физикалық 

шамалардың қабылданған бірліктерінің анықтамалары растайды. Бҧл 

фундаменталдық метрологияның келешектік дамуын дәлелдейді.  

1954 жылы ӛлшемдер және салмақтар бойынша Бас конференция 

халықаралық қатынастарда қолдану ҥшін алты физикалық шамаларды 

анықтады: метр, килограмм, секунд, ампер,  Кельвин градусы, свеча.  

1960 жылы  ХI  ӛлшемдер және салмақтар бойынша Бас конференция 

физикалық шамалар бірлігінің халықаралық жҥйесін (СИ жҥйесін) бекітті. 

Оны метрология саласындағы барлық ірі халықаралық ҧйымдар қабылдады. 

КСРО-да бҧл жҥйені 1963 жылы қабылдады.  

СИ жҥйесіндегі негізгі физикалық шамалары: 

а) ұзындық бірлігі – метр –вакуумда 1/299792458 секунд бӛлшегінде 

жарықтың ӛтетін жол ҧзындығы; 

б) масса бірлігі – килограмм – килограммның халықаралық прототипінің 

массасына тең масса; 

в) уақыт бірлігі – секунд – цезий-133 атомының негізгі кҥйінің екі 

деңгейі арасында кӛшуіне сәйкес сәулеленуінің  9 192 631 770 периодына тең 

уақыт бірлігі;  

г) электрлік ток күші бірлігі – ампер – айнымас тоқтың кҥші, ол бір - 

бірінен 1 м аралығында вакуумда орналасқан шексіз ҧзындықтары бар және 

айналмалы қимасы соншалық кіші болатын, екі параллель ӛткізгіштіктерден 

ӛткен кезде, сол ӛткізгіштіктердің әрбір метр ҧзындығында 
7102  Н кҥшін 

жасайды; 

д) термодинамикалық температура бірлігі –  Кельвин градусы – судың 

ҥштік нҥктесінің термодинамикалық температурасының 1/273,16 бӛлігі 

(Цельсий шкаласы пайдалануы мҥмкін);  

е) зат мӛлшерінің бірлігі – моль –массасы 0,012 кг кӛміртегі 12 

нуклидінде қанша атомдар болса, сонша қҧрылымдық элементтері болатын, 

жҥйенің зат мӛлшері;  

ж) жарық күші бірлігі – кандела – жиілігі 1210540  Гц монохром 

сәулеленуді жіберетін кӛздің берілген бағыттағы жарық кҥші; осы бағытта 

кӛздің энергетикалық кҥші 1/683 Вт/ср
2
 болуы керек. Мҧндағы ср – стеридиан 

– кеңістік бҧрышты ӛлшеу бірлігі. 

Тақырып бойынша қосымша ақпаратты [1-6] алуға болады.  
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№2  дәріс Ӛлшеулердің негізгі түрлері және әдістері 

 

Дәрістің мазмұны: ӛлшеулер туралы негізгі мәліметтер; ӛлшеудің 

негізгі теңдеуі; ӛлшеулер классификациясы; ӛлшеу әдістерінің 

классификациясы.   

 

Дәрістің мақсаты: ӛлшеулердің анықтамаларын және тҥсініктемелерін 

оқу, ӛлшеулер тҥрлері және әдістері. 

 

Ӛлшеу -  ӛлшенетін шаманың және оның салыстыру бірлігі болып 

алынған кейбір мәні арасындағы тәжірибелік жолымен табылатын сандық 

арақатынасын алу процесі. 

Ӛлшенетін шаманың ӛлшеу бірлігіне қатынасын кӛрсететін сан  

ӛлшенетін шаманың сандық мәні деп аталады. Ол бҥтін немесе бӛлшек болуы 

мҥмкін, бірақ дерексіз сан болады.  

Ӛлшеу бірлігі болып алынатын шаманың мәні сол бірліктің ӛлшемі деп 

аталады.  

Сонда ӛлшеудің негізгі теңдеуін келесі тҥрде жазуға болады  

                                иАx  ,                                                                     (2.1) 

         мҧндағы x - ӛлшенетін шама;   

                         A - ӛлшенетін шаманың сандық мәні;    

                         u - ӛлшеу бірлігі. 

А  мәні таңдалған  u  ӛлшеу бірлігінің ӛлшеміне  тәуелді. Мысалы,    

x=1 м = 100 см =  10 дм.  

Әртҥрлі ӛлшеудің нәтижесі аталған сан болып табылады.  

Ӛлшеулер әдетте ӛлшеу объектінде жасалынады. Ӛлшеу объекті (ӚО) – 

бҧл физикалық шама.  

Физикалық шама (ФШ) -  физикалық объектінің (қҧбылыстың, 

процестің) қасиеттерінің бірі; ол сапа жағынан кӛптеген физикалық 

объекттеріне ортақ, ал мӛлшер жағынан әрқайсысына жекеленген болып 

табылады.  Физикалық шамалардың мысалдары: температура, меншікті 

салмақ, тығыздық, ҧзындық және т.б.  

Физикалық шама ӛлшемі – «физикалық шама» тҥсініктемесіне сәйкес 

келетін қасиеттің осы объектіндегі мӛлшерлік мағынасы.  

Жалпы айтқанда физикалық шама бірлігінің ӛлшемі кез келген болуы 

мҥмкін. Бірақ ӛлшеулер жалпы қабылданған бірліктерде жасалуы керек 

(№1дәріс, Халықаралық СИ жҥйесі).  

Ӛлшеу ҥшін таңдалған физикалық шаманы ӛлшенетін шама деп атайды.  

Ӛлшеу құралы (ӚҚ) – ӛлшеу кезінде қолданатын және нормаланған 

метрологиялық сипаттамалары бар техникалық қҧрал (2.1 сурет). 

Әсер етуші физикалық шама (ӘФШ) – берілген ӚҚ-мен ӛлшенбейтін, 

бірақ осы қҧралдың ӛлшеу нәтижесіне әсер етуші физикалық шама (қоршаған  
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ортаның температурасы, ауа ылғалдылығы, электромагниттік ӛріс, 

вибрациялар және т. б.). 

 

 

2.1 Сурет – Ӛлшеу процесінің сҧлбасы 

 

 Мҧндағы: x – ӛлшенетін шама; 

                             y – ӛлшеу ақпаратының сигналы; 

                             О – оператор 

 

Ӛлшеу арқылы табылған физикалық шаманың мәні ӛлшеу нәтижесі 

болып табылады. Физикалық шаманың келесідей мәндерін айырады:  

а) физикалық шаманың шындық мәні – сапалық және мӛлшерлік 

жағынан объекттің сәйкес қасиетін шынайы бейнелейтін физикалық шаманың 

мәні. Философия аспектісінде шындық мәні белгісіз. Ӛлшеулерді жетілдіру 

физикалық шаманың шындық мәніне жақындауға мҥмкіндік береді;  

б) физикалық шаманың нақты мәні – тәжірибелік жолымен табылған 

және шындық мәніне сонша жақын болғандықтан белгілі мақсат ҥшін оның 

орнына қолдануға болатын мәні; тәжиребелік жолымен және ҥлгілі ӛлшеу 

қҧралымен анықталады.  

         Жасалған немесе жасалатын ӛлшеу жӛнінде елес қҧрастыру ҥшін оның 

негізгі сипаттамаларын, ӛлшеу принципін, ӛлшеу әдісін және ӛлшеу қателігін 

(кейде дәлдігін) білу қажет. 

           Ӛлшеу принципі  – ӛлшеудің негізі болатын физикалық 

қҧбылыстарының жинағы.  

         Ӛлшеу әдісі – ӛлшеу қҧралдарын және принциптерін қолдану әдістерінің 

жинағы. 

         ӚҚ жасалуының жетілмегендігі, олардың бӛліктену шкаласының 

дәлсіздігі, ӘФШ әсері, адамның субъектівтік қателігі және бірқатар басқа 

факторлар ӛлшеу қателігінің себептері болып табылады.  

Ӛлшеу қателігі – îëøx  ӛлшеу нәтижесінің ӛлшенетін шаманың хнақ нақты 

мәнінен ауытқуы  

                                        наколш xx  .                                                (2.2) 

   Ӛлшеу дәлдігі ӛлшеу қателігінің нӛлге жақындаған деңгейін яғни ӛлшеу 

кезіндегі алынған мәннің ӛлшенетін шаманың шындық мәніне жақындығын 

сипаттайды.   
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 Сан жағынан дәлдік мӛлшерін келесідей жазуға болады  

                 


 îëøx
  .                                                          (2.3)  

                 Қателікті және дәлдікті анықтаған кезде физикалық шаманың øûíÕ

шындық мәнінің орнына оның нақты мәнін қолдануға болады.  

Ӛлшеулер классификациясы  Б қосымшасында келтірілген (Б1 сурет). 

Бесінші классификациялық белгісі бойынша -  ӛлшеу нәтижесін алу әдісі 

бойынша,  келесі ӛлшеу тҥрлерін қарастырады. 

          Тура ӛлшеулер - ӛлшеу кезінде шаманың ізделген мәні тура тәжірибелік 

мәліметтерден табылады   

y = x,                                                              (2.4) 

мҧндағы: y – ізделген мән; 

                 x – тура тәжірибелік мәліметтерден алынған мәні.  

Бҧл ӛлшеулер орнатылған бірліктерде бӛліктенген аспаптар кӛмегімен 

жасалынады. Мысалы: токты амперметрмен, температураны  термометрмен 

ӛлшеу. 

Жанама ӛлшеулер – бҧл ӛлшеулер кезінде шаманың ізделген мәнін табу 

сол шаманың және тура ӛлшеулерге жататын шамалар арасындағы белгілі 

тәуелділікте негізделген 

                                     У = f (х1, х2, .. , хm),                                             (2.5) 

          мҧнда  хm – тура ӛлшеулер барысында анықталады. 

Мысалы: тығыздық – дененің массасы және кӛлемі арқылы, кедергі – 

кернеу және ток арқылы анықталады.  

Біріккен (бірлесе) ӛлшеулер – бҧл ӛлшеулер кезінде әртҥрлі аталған 

шамалардың ізделген мәндері сол шамалардың ізделген мәндерінің тура 

ӛлшенген шамаларымен байланысатын теңдеулер жҥйесін шешу жолымен 

яғни келесі теңдеулер жҥйесін шешу жолымен анықталады 
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           мҧндағы y1, y2, y3,…, ym– ізделген шамалар, 

                 x1, x2, x3,…, xm– тура ӛлшеулер. 

    Міндеті мен  оларға қойылатын дәлдікке байланысты ӛлшеулер екі 

тҥрге бӛлінеді – зертханалық (дәлдік) және техникалық.  

Зертханалық (дәлдік) ӛлшеулер – дәлдігі жоғарылатылған ӛлшеу 

қҧралдар кӛмегімен және бірнеше рет қайта жасалынатын ӛлшеулер.  
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Техникалық ӛлшеулер – сәйкес келетін бірліктерде дәл бӛліктенген 

жҧмыстық (техникалық) ӛлшеу қҧралдар кӛмегімен бір реттік жасалынатын 

ӛлшеулер.  

Жылутехникалық ӛлшеулер жасалған кезде Б қосымшасында (Б2 сурет) 

келтірілген классификациядағы ӛлшеу әдістері жиі қолданылады.  

Ӛлшеуіш – физикалық шаманың берілген ӛлшемін жаңғырту ҥшін 

тағайындалған ӚҚ. Классификациялық белгісі ретінде ӛлшеу кезіндегі 

ӛлшеуіштің бары немесе жоғы қолданылады.  

Тікелей баға беру әдісі  (ӛлшеуіштің жоғы) – шама мәнін тура әсер 

ететін ӛлшеу аспабының санауыш қҧрылғысы арқылы тікелей анықтайтын 

ӛлшеу әдісі. Мысалы: салмақты серпінді таразысында ӛдшеу,  температураны 

– термометрмен ӛлшеу.  

Ӛлшеулердің дәлдігін кӛтеру ҥшін (мысалы, сызықтық ӛлшеулердің) 

шкала және нониус (қосымша шкала) арқылы санау әдісі қолданылады. Бҧл 

әдіс шкалалардың (негізгі және қосымша) белгілерінің тҥйіскенін қолданумен 

сипатталынады.  

Ӛлшеуішпен салыстыру әдісі – бҧл ӛлшеу әдісі ӛлшенетін шаманы 

ӛлшеуішпен жаңғыртатын шамасымен салыстыруында негізделген.  

Ӛлшенетін шама және ӛлшеуішті жаңғырту шамасы арасында 

айырмашылығы бар немесе жоқ болуына қарай  нӛлдік және 

дифференциалдық әдістерін айырады.  

Нӛлдік әдіс – бҧл ӛлшеуішпен салыстыру әдісі, мҧнда салыстыру 

аспабына әсер етуші нәтижелік эффектін нӛлге дейін жеткізеді. Мысалы:  

иықтары тепе-тең таразымен салмақты ӛлшеу, бҧл кезде салмақ массасы 

салмақты теңестіретін гир массасымен анықталады.  

         Дифференциалды әдіс – бҧл ӛлшеуішпен салыстыру әдісі, мҧнда ӛлшеу 

аспабына ӛлшенетін  және белгілі ӛлшеуішпен жаңғыртатын шамалардың 

айырымы әсер етеді. Айырым ӛлшенеді.  Мысалы: иықтары тепе-тең 

кӛрсеткіші бар таразымен салмақты ӛлшеу, бҧл кезде салмақ массасы 

салмақпен толығымен теңестірілмейді, бҧл жағдай аспап шкаласында 

кӛрсеткішпен кӛрсетіледі. Осы әдістің тҥрлері: 

 а) қарсы қою әдісі – ӛлшеуішпен салыстыру әдісі, мҧнда ӛлшенетін 

шама мен ӛлшеуішпен жанғыртатын шама салыстыру аспабына бір мезгілде 

әсер етеді; аспап  кӛмегімен осы шамалар арасындағы қатынас жойылынады; 

б) орын басу әдісі – ӛлшеуішпен салыстыру әдісі, мҧнда ӛлшенген 

шаманы ӛлшеуішпен жанғыртатын белгілі шамамен орын басады;  

в) сәйкес келу әдісі - ӛлшеуішпен салыстыру әдісі; мҧнда ӛлшенетін 

шама мен ӛлшеуішпен жанғыртатын шама арасындағы айырмашылықты 

ӛлшегенде шкалалардың белгілерінің немесе периодты сигналдарының сәйкес 

келуін қолданады. 

         Дифференциалды әдісін қолдану ҥшін ӛлшенетін шамаға жақын жоғары 

дәлдік ӛлшеуіш болуы керек.  

 Тақырып бойынша қосымша ақпаратты [1-5, 8, 9] алуға болады.  
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 №3 дәріс. Ӛлшеулер қателіктері  

 

Дәрістің мазмұны: ӛлшеулер қателіктерінің классификациясы; 

кездейсоқ және жҥйелік қателіктер; кездейсоқ шаманың таралу заңдары.   

 

Дәрістің мақсаты: әртҥрлі ӛлшеулер қателіктерінің негізгі 

анықтамаларын оқу, кездейсоқ шамалардың таралу заңдарының негізгі 

сипаттамалары, байқау қатарының негізгі сипаттамаларын бағалау. 

 

Пайда болу себептеріне, ӛзгеру мінезіне және кӛрініс жағдайына 

байланысты ӛлшеулер қателіктерінің классификациясы В қосымшасында В1 

суретте келтірілген. Кӛрініс мінезіне байланысты қателіктерді кездейсоқ және 

жҥйелік деп ажыратады. 

Ықтималдық теориясы мен математикалық статистика пәнінде оқылған 

кездейсоқ шама анықтамасы келесі: тәжірибе барысында ӛзінің мҥмкін 

болатын мәндерінің біреуін қабылдайтын шама кездейсоқ шама болып 

табылады, бірақ оның мәнін алдын ала болжау мҥмкін емес. Басқа сӛзбен 

айтқанда, кездейсоқ шаманың мәндері тәжірибелерді қайтадан жасағанда 

алдын ала болжанбайтын тәртіппен ӛзгереді.  Кездейсоқ шаманы сипаттау 

ҥшін оның мҥмкін болатын мәндер аймағын және кездейсоқ шаманың ӛзінің 

мҥмкін болатын мәндер аймағының еркін бӛлігіне тҥсуінің ықтималдығын 

кӛрсету керек. Кездейсоқ шаманың ӛзінің мҥмкін болатын мәндер аймағының 

еркін бӛлігіне тҥсуінің ықтималдығын санмен анықтау кездейсоқ шаманың 

f(x) ықтималдықтарының таралу заңымен (x- кездейсоқ шама) берілуі 

мҥмкін. Толығымен таралу заңын сипаттаудың орнына кездейсоқ шаманы 

ӛзінің сандық сипаттамаларымен анықтайды. Осындай сипаттамалары 

арасында маңызды болатын екі параметр: біреуі шашырау аймақтың ортасын 

(mx  - математтикалық кҥтім), екіншісі – осы орта аймағында шашырау 

дәрежесін (σx
2
 - дисперсия) анықтайды. 

Егер де f(x) мәндері кӛбіне-кӛп mx қасында топтасырылса, σx
2
 мәндері 

азаяды. Егер де кездейсоқ шаманың мәндері  mx мәнінен ӛте алыс болса және 

олар ҥшін f(x) мәндері кіші болмаса, σx
2
 мәндері ӛседі. 

Бір шаманы қайталап ӛлшеген кезде кездейсоқ тҥрде ӛзгеретін 

қателіктер кездейсоқ қателіктер деп аталады. 

Кездейсоқ қателіктерінің мәнін және таңбасын анықтау мҥмкін емес. 

Кездейсоқ қателіктерін есептеу ҥшін саны кӛп (статистикалық) ӛлшеулер 

жасалынады.  

Кездейсоқ қателіктерін бағалағанда күтетін қателікті айтады.   

 Белгілі шартта кҥтетін қателіктен едәуір асатын кездейсоқ қателік 

ӛрескел қателік  болып табылады.   

Ӛлшеу нәтижесін ашықтан-ашық бҧрмалайтын қателік мүлт жіберу 

болып табылады.  Тәжірибе жасайтын адамның кездейсоқ субъективті қателігі 

мҥлт деп алынады. Ӛрескел қателіктер және мҥлттер, әдетте, байқау 
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нәтижелерінің статистикалық ӛңдеуі басталғанша тәжірибелік мәліметтерден 

жойылады. 

Бір шаманы қайталап ӛлшегенде тҧрақты немесе заңды ӛзгеретін ӛлшеу 

қателігі жүйелік қателік болып табылады.  

Егер жҥйелі қателік белгілі болса, яғни белгілі мәні мен таңбасы болса, 

онда ол ӛлшеудің аяқталуы кезінде түзету енгізу жолымен алынып тасталуы 

мҥмкін. Егер жҥйелі қателіктің себебі (кӛзі) белгілі болса, онда оны ӛлшеуге 

дейін шығарып тастау қажет. 

Туу салдарына байланысты жҥйелі қателіктер келесілерге бӛлінеді: 

ӛлшеу әдісінің қателігі, қҧралдық қателік, орнату қателігі, субьективті қателік, 

әдістемелік қателік.. 

Ӛлшеу әдісінің қателігі (теориялық қателік) – бҧл ӛлшеу әдісінің 

жетілдемендігіннің қателігі. Негізінде бҧл ӛлшеу принципінің жетілдемендігі, 

ӛлшеу негізіне қойылған қҧбылыстың жеткілікті зерттелмеуі. 

  Құралдық қателік (қҧралдың қателігі) - қолданылатын ӛлшеу 

қҧралдарының қателіктеріне байланысты туатын қателіктер (конструкцияның, 

ӛлшеу қҧралдарының жасалу технологиясының жетілдемендігі, олардың 

бірте-бірте тозуы, материалдардың ескіруі). 

Орнату қателігі - ӛлшеу қҧралдарын дҧрыс орнатпау себебінен пайда 

болатын қателіктер. 

Әдістемелік қателік – шаманы ӛлшеу әдістемесінде жіберілетін қателік 

және бҧл ӛлшеу қҧралдарын қолдану дәлдігіне тәуелді емес. 

Субьективті қателік – байқаушының жеке ерекшеліктерімен 

шартталған қателіктер.  

Байқалу сипаты бойынша қателіктер тұрақты және айнымалы болып 

бӛлінеді.  

Тұрақты жүйелі қателіктер қайта ӛлшеулерде  ӛзінің мәнін 

ӛзгертпейді. Мысалы,   ӛлшеу қҧралының дҧрыс емес бӛліктенуі, есептеудің 

басталуының дҧрыс қойылмауы және т.б. 

Айнымалы жүйелі қателіктер қайталау ӛлшеулерде  әртҥрлі мәндерді 

белгілі заңдылықтармен қабылдайды.  

Егер қателіктер қайта ӛлшеулерде кӛбейсе, не болмаса азайса, онда бҧл 

прогрестік жҥйелі қателік.  

Периодты жүйелі қателік периодты немесе басқа кҥрделі заң бойынша 

ӛзгере алады. Периодты жҥйелі қателіктің пайда болу себебі - сыртқы 

факторлардың әрекеті және ӛлшеу қҧрал қҧрылымының ерекшеліктері.  

Ӛлшеу нәтижесінде әрқашан жҥйелік ( )   және кездейсоқ ( ) 

 қателіктер болады 

                                                         .                                                    (3.1) 

          Сондықтан ӛлшеу нәтижесінің (∆) қателігі жалпы жағдайда кездейсоқ 

шама ретінде қарастырылуы керек, сонда жҥйелі қателік осы шаманың 
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математикалық кҥтімі болады, ал кездейсоқ қателік – орталықтанған 

кездейсоқ шама. 

 

          3.1 Кездейсоқ шамалардың таралу заңдары 

         Кездейсоқ шаманың толық сипаттау ҥшін оның таралу заңын, сондықтан 

кездейсоқ   және  қателіктердің таралу заңдарын білу керек.  

           Кездейсоқ шаманың таралуының әртҥрлі заңдары бар.  Ӛлшеу 

тәжірибесінде қателіктердің кеңінен таралған заңы қалыпты заң (Гаустың 

заңы) болып табылады. Аталған параметрлер: математикалық кҥтім мен 

дисперсия толығымен осы заңды сипаттайды. Қалыпты заң практикалық 

есептерде кӛп қолданылады. Оны қолданудың теориялық негіздеуі 

ықтималдық теориясының теоремасы болып табылады. Осы теоремаға сай, 

егер де зерттелетін кездейсоқ шаманы тәуелсіз кездейсоқ шамалар қосындысы 

ретінде қарастырсақ және әр қҧрастырушының  әсері ӛте аз, әр кездейсоқ  

шама еркін заңымен таралған деп есептесек, сонда зерттелетін кездейсоқ 

шаманы қалыпты заңымен таралған деп есептеуге болады. Практикада кӛп 

деген оқиғаларға әртҥрлі тәуелсіз кездейсоқ шамалар әсер  етеді. Сонда 

олардың таралу заңы қалыптыға жақын деп есептеуге болады. Тек қана 

қосынды шамалар саны ӛте кӛп болуы керек. Қалыпты заң табиғатта 

кездесетін кӛп қҧбылыстарды жақсы сипаттайды, оның ыңғайлы 

математикалық қасиеттері бар, сондықтан кӛбінесе практикада зерттелетін 

шама осы заңына бағынады деп есептеледі.  Әрине, практикада бҧл болжауды 

тексеріп отыру керек.  

 Қалыпты таралу заңының ықтималдық тығыздылығының формуласы 
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 exf                                          (3.2)                                                                                

 мҧнда    орта квадратты ауытқу; 

                       -   кездейсоқ қателік. 

  σ қаншалықты аз болса, ӛлшеулер соншалықты дәлірек 

орындалады (кӛбіне шағын кездейсоқ қателіктер кездеседі). 

Бір қалыпты таралу заңының ықтималдық тығыздығының формуласы:  
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xf                                              (3.3) 

 мҧнда    орта квадратты ауытқу; 

                       -   кездейсоқ қателік. 

Ӛлшенетін шаманың мәндері кейбір шекаралық шектерде әртҥрлі, бірақ 

тең ықтималды болады. 
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  3.2 Таралу заңдарының негізгі сипаттамалары  

Бӛлек бақылаулардың нәтижелері соған қатысты шашырайтын шама 

бақылаулардың математикалық күтімі  деп аталады. 

Егер жҥйелі қателіктер болмаса және жекелеген ӛлшеулердің 

нәтижелерінің шашырауы тек қана кездейсоқ қателіктермен шартталса, онда 

мҧндай бақылау қатарының математикалық кҥтімі ӛлшенетін шаманың 

шындық мәні болады. 

Егер   , онда мҧндай бақылау қатарының математикалық кҥтімі 

ӛлшенетін шаманың шындық мәнінен жҥйелі қателік мәніне ығысатын 

болады.    

Бірқатар бақылаудың дисперсиясы (D)  математикалық кҥтім 

айналасындағы жекелеген бақылаулардың нәтижелерінің шашырау дәрежесін 

кӛрсетеді. Шашырау қаншалықты аз болса, соншалықты жекелеген нәтижелер 

шашырауы  аз, соншалықты ӛлшеулер дәл орындалған болады. Сӛйтіп, 

дисперсия жҥргізілген ӛлшеулердің дәлдігін сипаттайды. 

Байқаулар қатарының орта квадраттық ауытқуы S. Дисперсияны 

ӛлшеу бірлігі ӛлшенетін шаманың квадраты болып табылады, сондықтан 

дәлдігін бағалау ҥшін орта квадраттық ауытқу деп аталатын және 

дисперсияның квадрат тҥбіріне тең шама пайдаланылады.    

 

3.3 Бірқатар бақылаудың негізгі сипаттамаларының бағалары 

Ықтималдық теориясы бойынша математикалық кҥтімінің бағасы 

жекелеген бақылаулар  нәтижелерінің арифметикалық ортасы X  болып 

табылатыны белгілі 

                                           ,
1

1





n

i

ix
n

X                                                          (3.4) 

мҧнда   xi - i-ші   бақылау нәтижесі; 

 n - бақылау нәтижелерінің саны. 

       Бақылау қатарының дисперсиясының бағасы  S
2
  келесі формула бойынша 

есептеледі: 

                                   






n

i

i Xx
n

S
1

22 )(
1

1
.                                       (3.5) 

Бақылау қатарының орта квадраттық аутқуы  S бақылау нәтижелерінің 

кездейсоқ қателіктер мӛлшерінің негізгі сипаттамасы болып табылады.  

σ  орта квадраттық ауытқу бағасын есептеу формуласы                               

                                                         
,2S                                                   (3.6) 

n  болғанда  (практикада   n > 30),  .,2  SDS  

Тақырып бойынша қосымша ақпаратты [1-5,8,9] алуға болады. 
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№ 4  дәріс. Ӛлшеулер қателігі (жалғасы)  

 

Дәрістің мазмұны: дәлдік және техникалық ӛлшеулер қателіктерін 

бағалау және есептеу, таралу және кездейсоқтық аксиомалары; бақылаулар 

қатарының негізінде ӛлшеулер нәтижесінің қателіктерін ықтималдық бағалау, 

ӛлшеу қҧралдары мен ӛлшеулер дәлдігін арттырудың әдістері.  

 

Дәрістің мақсаты: бақылаулар қатарының негізінде ӛлшеулер 

нәтижесінің қателігін ықтималдық бағалауын игеру: сенімділік шекаралары, 

сенімділік интервалы және сенімділік ықтималдық;  ӛлшеулердің кездейсоқ 

және жҥйелі қателіктерін азайту әдістері, ӛлшеу қҧралының дәлдігін арттыру 

әдістері. 

 

4.1 Дәл ӛлшеулердегі қателіктерді бағалау және есептеу 

Дәл ӛлшеулер жҥйелі қателіктер бола алмайтындай жҥргізілуі қажет. 

Кездейсоқ қателіктер теориясы тәжірибелік мәліметтерінде негізделген екі 

аксиоманы қолданады. 

         Кездейсоқтық аксиомасы: ӛлшеулердің саны кӛп болғанда шамалары 

тең, бірақ таңбалары әртҥрлі кездейсоқ қателіктер біркелкі жиі кездеседі, теріс 

қателіктер саны оң қателіктер санына тең болады. 

 Таралу аксиомасы: шағын қателіктер ҥлкенге қарағанда  жиірек болады, 

ӛте ҥлкен қателіктер кездеспейді. 

          Кездейсоқ шаманы, сондай-ақ, кездейсоқ қателікті толық сипаттайтын 

оның таралу заңы. Кездейсоқ шаманың таралуының әртҥрлі заңдары бар. 

Ӛлшеу тәжірибесінде кездейсоқ қателіктер таралуының жиі қолданылатын 

заңдары қалыпты және бір қалыпты заңдары болып табылады.  

 4.1.1 Бірқатар бақылаулар негізінде ӛлшеулер нәтижесінің қателігінің 

ықтималдық бағалау. 

 Бақылау нәтижелерін ӛңдеудің мақсаты - ӛлшенетін шаманың шындық 

мәнінің орнына қабылдануы мҥмкін болатын нақты мәнін анықтау және нақты 

мәнінің шындық мәніне жақындығын орнату. Нақты мән қайтсе де кездейсоқ 

қателіктен тҧрады. Сондықтан нақты мәннің шындық мәнге жақындық 

дәрежесін ықтималдылық теориясы кӛз қарасы жағынан бағалау керек. 

Осындай бағалау сенімділік интервалы болып саналады.  

Берілген сенімділік ықтималдықпен кездейсоқ қателік мәні тҥсетін 

интервал кездейсоқ қателіктің сенімділік интервалы болып табылады. Егер 

кездейсоқ қателіктің таралу заңы және осы заңның сипаттамалары белгілі 

болса, сенімділік интервалын анықтауға болады.  

  Сенімділік интервалы ӛлшеулер дәлдігін білдіретін негізгі тҥрлерінің 

бірі. Мемлекеттік стандарттар бойынша ӛлшеу нәтижесін кӛрсетудің келесі 

формасы қолданылады 

                                   РдейингаденX жт ;:; 
 
                                   (4.1) 
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мҧнда   X – ӛлшеу нәтижесі (орташа арифметикалық мән); 

                   жт  ,, – ӛлшеудің абсолютты қателігі мен оның тӛменгі және 

жоғарғы шекаралары;  

                     Р – қателік осы шекараларда болатын сенімділік ықтималдығы. 

   Ықтималдық теориясында кездейсоқ қателіктің қалыпты таралу заңы 

ҥшін келесі 


олшXX 
  шамасы  математикалық кҥтімі МК = 0 және 

дисперсиясы D = 1 болатын қалыпты заңымен таралған Zp  кездейсоқ шама, ал  

S

XX олш
 шамасы -  Стьюдент заңы бойынша таралған tp кездейсоқ шама болып 

табылады.  

 Zp және  tp  ҥшін кестелер қҧрастырылған, осы кестелер бойынша Р 

сенімділік ықтималдығымен сенімділік интервалының т, ж шекараларын 

анықтайтын сәйкесті Zp  және tp  мәндерін табуға болады.  

 n  болса,  онда ,S яғни n  бақылау саны ӛскенде Стьюдент 

таралу заңы қалыптыға жуықтайды (практикада n > 30 шамалар ҥшін tp мәні 

Zp-ға теңеседі). Ӛлшеу тәжірибесінде сенімділік ықтималдықтың әртҥрлі 

мәндерін қолданады: Р = 0,90; 0,95; 0,98; 0,99; 0,9973 және 0,999. 

Қалыпты таралу заңын қолданғанда кӛбіне сенімділік ықтималдылығы 

0,9973  болатын  -3 -дан +3 дейінгі сенімділік интервалын пайдаланады. 

Бҧл сенімділік ықтималдығы 370 кездейсоқ қателіктен орташа алғанда тек 

біреуі ғана   3 мәнінен асатынын білдіреді.  

Тәжірибеде жекелеген ӛлшеулердің саны бірнеше ондағаннан ҥлкен 

болуы сирек кездеседі, сондықтан  «3 сигма заңын» қолданады: қалыпты заң 

бойынша таралған барлық мҥмкін болатын ӛлшеулердің кездейсоқ қателіктері 

практикалық тҧрғыда 3 абсолют мәнінен артпайды.  

Орындалған ӛлшеулерді талдаудың ең соңғы мақсаты - ӛлшенетін 

шаманың nXX ,....,1  бір қатар мәндерінің бақылау нәтижесінің қателігін 

анықтау; ӛлшеудің соңғы нәтижесі ретінде қабылданатын олардың орта 

арифметикалық мәнінің қателіктері және қателіктердің салыстырмалы 

жиілігі мен ықтималдығын анықтау. 

4.1.2  Бақылау нәтижесінің қателігін (дәлдігін) бағалау. 

Бақылау нәтижесінің σ орта квадраттық ауытқуы бақылау нәтижесінің 

дәлдігінің бағасын кӛрсетеді. Бақылау нәтижесінің кездейсоқ ауытқуының 

бағасының дәлдігі және сенімділігі туралы толық тҥсінік алу ҥшін сенімділік 

шекаралары, сенімділік интервалы және сенімділік ықтималдығы кӛрсетілуі 

қажет. Белгілі σ  ҥшін сенімділік шекаралары мына тҥрде кӛрсетіледі:  тӛменгі 

шегі   (-σ), жоғарғы шегі (+σ) (қысқартылып ), бҧл шектерден тыс Р=0,683 

ықтималдығымен (немесе 68,3%) ( Xxi  ) кездейсоқ ауытқулар мәндері 

аспайды.   
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Сенімділік интервал );(   XXI p тҥрінде ӛрнектеледі. Ӛлшеу 

мақсатына байланысты басқа да сенімділік шекаралары k  берілуі 

мҥмкін, ал бақылау нәтижесінің қателігінің сенімділік интервалы          

                                );(  kXkXI p  ,                                                (4.2) 

мҧнда, σ - бақылау нәтижесінің орта квадраттық ауытқуы; 

             k - квантильді кӛбейткіш, мҧның мәні кездейсоқ қателіктің 

таңдалған таралу заңына байланысты болады. 

Мысалы, бір қалыпты таралу заңы ҥшін 3k  және ол сенімділік 

ықтималдығына тәуелді емес.  

Қалыпты таралу заңы ҥшін k сенімділік ықтималдығы (Р) мен таңдалған 

бақылау саны (n) мәндеріне тәуелді: n > 30 болғанда  k = Zp ; n < 30 болса,    k 

= tp (Стьюдент заңы).  Жиі қолданылатын Р сенімділік ықтималдықтары мен 

әртҥрлі n ҥшін k мәндері А.6 кестеде келтірілген [6].     

         4.1.3  Ӛлшеу нәтижесінің (дәлдігінің) қателігінің бағалау.   

        Ӛлшеу нәтижесі X  арифметикалық орта мәніне тең деп алынады. 

Қателіктер теориясына сәйкес, ӛлшеу нәтижесінің  Õ   орта квадраттық 

ауытқуының  бағасы бақылаулар нәтижесінің орта квадраттық ауытқу 

бағасынан n  есе аз 

                                                      .
n

x


                                                              (4.3) 

Ӛлшеу нәтижесінің қателігінің сенімділік интервалы   

                                                   );( xxp kXkXI                                            (4.4)    

мҧнда,  k - (4.2) формуладағыдай мағынасы бар; 

             x - ӛлшеу нәтижесінің орта квадраттық ауытқуы. 

 

  4.2 Техникалық ӛлшеулердің қателіктерін бағалау және есептеу 

Ӛлшеудің жҧмыс қҧралдары кӛмегімен бір рет орындалатын тҧрақты 

шамаларды ӛлшеу техникалық ӛлшеу деп аталады. 

Кӛп жағдайда кездейсоқ қателіктер ӛлшеудің дәлдігінің 

айқындаушылары болып табылмайды, сондықтан ӛлшеулерді кӛп қайталау 

қажеттілігі болмайды. Бір рет ӛлшеу нәтижесі ретінде ӛлшеу қҧралдың 

кӛрсеткіші алынады.  

Тура әрекетті кӛрсеткіш ӛлшеу аспабын қолданғанда бір реттік 

ӛлшеудің нәтижелі қателігі жуықтап максималды (шекті) қателікпен 

бағаланады, ол келесі формула бойынша анықталады 

                                              )( ìêîñíåãà   ,                                              (4.5) 

мҧнда, íåã - қолданылатын ӛлшеу аспабын әсер ететін шамалардың 

қалыпты аймағында пайдаланғанда рҧқсат етілетін негізгі қателігінің шегі, %;  

              ì - әдістемелік қателік, %  ;  
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              êîñ - әсер ететін шамалардың қалыпты мәндері немесе 

мәндердің қалыпты аймағы ҥшін орнатылған шектерден олардың 

ауытқуларымен анықталатын ӛлшеу аспабының рҧқстат етілген қосымша 

қателіктер шектеріі, %, тӛмендегі формуламен есептеледі: 

                                         



n

i

косiкос

1

2 ,                                                           

  мҧнда, iêîñ -  i-ші әсер ететін шаманың ауытқуынан пайда болған ӛлшеу 

қҧралдың  рҧқстат етілген қосымша қателігінің шегі,  %. 

Техникалық ӛлшеулердің дәлдігін тек қана íåã мәнімен анықтау ҥшін  

êîñ  және ì  қателіктерін шығарып тастау керек. Ол ҥшін ӛлшеу қҧралын 

дҧрыс және тыңғылықты орнатылуын қамтамасыз ету және қалыпты 

жағдайларға жуық жҧмыс жағдайларын жасау қажет. 

   

4.3 Ӛлшеу құралдары және ӛлшеу дәлдігін арттыру әдістері 

4.3.1 Ӛлшеудің кездейсоқ қателіктерін азайту әдістері: 

а) кӛп қайталап ӛлшеу әдісі; n  ӛлшеу санын арттыра отырып, теория 

жағынан Х  бағасын  (4.3)-ке сәйкес қажетті аз шамаға азайтуға болады; 

б) кӛп арналы ӛлшеу әдісі (бір физикалық шаманың қатарлас ӛлшеуін 

пайдалану); ол ҥшін бірден бірнеше ӚҚ-ды пайдалану және бақылау 

нәтижесін бірлесіп ӛңдеу қажет. 

4.3.2  Ӛлшеудің жҥйелі қателіктерін азайту әдістері: 

а) ӛлшеуге дейін  жҥйелі қателіктер кӛздерін жою; 

б) ӛлшеуден кейін тҥзетулер енгізу жолымен жҥйелі қателіктерді жою 

әдістері; 

в) ӛте дәл ӚҚ пайдалану. 

4.3.3 ӚҚ дәлдігін арттыру әдістері. Мҧнда да жоғарыда қарастырылған 

ӛлшеу дәлдігін арттырудың әдістері пайдаланылады:  

а) кӛп қайталап ӛлшеу әдісі; 

б) кӛп арналы ӛлшеу әдісі;  

в) ӚҚ статикалық сипаттамасын тҧрақтандыруға қолданатын 

параметрлік тҧрақтандыру әдісі (конструкторлық-технологиялық әдіс). 

Параметрлік тҧрақтандыру ӚҚ-ін  дәл және тҧрақты элементтерден жасау, 

магнитті және электрлік ӛрістерден ӚҚ экрандау, термостабилизациялау 

жолдарымен іске асырылады; бҧл әдіс ӚҚ жҥйелі және кездейсоқ қателіктерін 

азайтады;  

г) қҧрылымдық әдістер, олар ӚҚ кӛмегімен алынған ақпаратты қолдана 

отырып  олардың дәлдігін арттыру мақсатымен ӚҚ қҧрамына қосымша 

тораптар, элементтер және шаралар қосуда негізделген.  

Тақырып бойынша қосымша мәліметтерді [1-5,8,9] алуға болады. 
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№5 дәріс. Ӛлшеу нәтижелерін оңдеу  

 

Дәріс мазмұны: тура және жанама бірреттік және саны кӛп ӛлшеулердің 

қателіктері; ӛлшеу нәтижесінің анықталмағандығы. 

 

Дәріс мақсаты: тура және жанама бірреттік және саны кӛп ӛлшеулердің 

нәтижелерін ӛңдеу әдістемелерін және тура саны кӛп ӛлшеулерді 

статистикалық ӛңдеуін оқу. 

 

5.1 Бір реттік тура ӛлшеу нәтижелерін стандартты ӛңдеу 

Тәжірибелерде колданылатын ӛлшеулердің кӛбісі бір реттік болып 

табылады. Кәдімгі ӛндірістік шарттарда олардың дәлдіктері жеткілікті 

болады, және олардың қарапайымдылығы, жоғары ҥнемділігі (уақыт 

бірлігіндегі ӛлшеулер саны), бағасының тӛменділігі осы ӛлшеулердің кең 

таралғанына себеп болады.  

Бір реттік ӛлшеулерде ӛлшеу нәтижесін алу ҥшін аспаптың жалғыз 

кӛрсетімі қолданылады.  Бір реттік ӛлшеудің х нәтижесі нақтылықта 

кездейсоқ болады, оның қҧрамында аспаптык, әдістемелік, субъективті 

қҧрастырушылары бар, әрқайсысында жҥйелі және кездейсоқ бӛліктерін 

белгілеуге болады.  

Тексеру жолымен немесе паспорттық мәліметтерден аспаптың жҥйелік 

қателігінің бағасын, ал ӛлшеу әдісін талдау жолымен – қолдану әдісіне 

байланысты жҥйелі қателігінің бағасын алуға болады. Егер де аспап 

қҧжаттарында қосымша жҥйелі қателіктер, әсер ететін шамалар туралы 

мәліметтер болса, оларда есепке алынып бағаланады.  

Бір реттік ӛлшеу нәтижесі ретінде ӛлшеу қҧралының кӛрсетімдері 

алынады. Тура әрекетті кӛрсететін аспабын қолданганда тура ӛлшеу 

нәтижелерінің дәлдігі (4.5) формуламен анықталатын жуықталған 

максималды (немесе шекті) қателігімен бағалауға болады.  

Бір реттік ӛлшеулерді ӛткізу кезінде қолданудың қалыпты жағдайларын 

ҧстауға және эдістемелік пен субъективті қателіктердің нәтижеге минималды 

әсер ететіндей ӛлшеу әдістерін таңдауға тырысады. Ӛлшеулерде субъективті 

қателіктер ӛте кіші шамалар деп есептеп, оларды есепке алмайды.  

Егер бір реттік ӛлшеу дҧрыс ӛткізілсе, онда ӛлшеу нәтижелерді кӛрсету 

ҥшін қҥрал кӛрсетімдері және оның рҧқсат етілетін негізгі қателігінің шектері 

туралы мәліметтер жеткілікті болады. Рҧқсат етілетін негізгі қателігінің 

шектерін анықтау ҥшін ӛлшеу құралының дәлдік класы деген метрологиялық 

мінездеме қолданылады. 

Ӛлшеу құралдардың негізгі қателігінің шегін есептеудің ӛрнектері және 

олардың дәлдік кластарын белгілеу мысалдары 5.1 кестеде келтірілген. 

Қателіктерді бағалаудың жалпы сҧлбасын келесі тҥрде кӛрсетуге 

болады. Ӛлшеу есебінің шарттарына қарай қажетті ӛлшеу қҧралы (аспап) 

таңдалынады, содан кейін ӛлшеу шарттары анықталады (қалыпты, немесе 
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жҧмыс), әсер ететін шамалар әсерінен пайда болатын аспаптың мҥмкінді 

қосымша қателіктері бағаланады. 

Нәтижесінде ӛлшеу қателігін бағалауға ӛлшеу қҧралы туралы келесідей 

мәліметтерді аламыз: 

- аспаптың рҧқсат етілген негізгі қателігі   нег ;  

- қосымша қателіктер кос
1 , кос

2 , …, кос m  . 

Сонымен, есепті шешу ҥшін қателіктің барлық қҧрамдастырушыларын 

(4.5) формуласы бойынша қосамыз. 

 

5.1 кесте - Негізгі қателігінің шегін есептеудің формулалары  

Негізгі     қателігінің     шегін 

есептеудің ӛрнегі  

Рҧқсат етілген негізгі 

қателіктерінің  

шектері, %  

 Ӛлшеу     қҧралының 

дәлдік класын белгі-

леудің мысалдары 

Жалпы      Мысал 

тҥрі 

P
Х

х

N

пр 


 %100                   P         Р                   2,5 

q
Х

х
отн 


 %100                   

                 q  
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%100

X
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X

X
dc K  

 

        
d

c
          0,02/0,01 

 

5.2 Жанама ӛлшеулердің дәлдігін бағалау 

Ӛлшеулер кезінде шаманың ізделген мәнін табу ҥшін сол шаманың және 

тура ӛлшеулерге жататын шамалар арасындағы белгілі тәуелділікті 

қолданатын ӛлшеулер  жанама ӛлшеулер деп аталады: 

У = f (х1, х2, .. , хm), 

          мҧнда хi – тура ӛлшеулер барысында анықталады. 

Егер де  х i  шамалары тәуелсіз болса, ӛлшеу нәтижелерінің қателігі 

бастапқы шамалар қателігінен келесі формулалармен есептеледі: 

а) абсолютты қателік 
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б) қатынасты қателік 
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Нәтижелі қателікті есептеу ҥшін дербес туындыларды қолдану тек қана 

(5.2) абсолютты қателік ҥшін дәлелденген. Жанама ӛлшеулер нәтижесінің 

қателігін анықтау ережелерін ӛлшеу нәтижелерінің қосындысы, 

кӛбейтінділері мен бірге, олардың айырмашылығы мен қатынастарынада 

қолдануға болады. Егер де қателіктер кездейсоқ ретінде қарастырылса және 

ӛзара корреляцияланған болмаса, онда қҧрастырушыларды қосқанда 

дифференциалдау кезіндегі туындылар таңбалары есепке алынбайды. 

 

5.3 Саны кӛп бақылаулары бар тура ӛлшеулерді  статистикалық 

ӛңдеу 

Алынған мәліметтерді статистикалық ӛңдеу кӛмегімен орындалатын 

ӛлшеу тәжірибесінің негізгі ерекшелегі – апостериорлы ӛлшеу ақпараттың 

ҥлкен кӛлемін алу және қолдану. Қалыпты таралу заңына бағынатын х 

кездейсоқ шаманың n санынан тҧратын бақылаулар тобының тәуелсіз 

нәтижелерін қарастырайық. Бақылау нәтижелерінің ӛздерінің Х орта мәнінің 

аймағында жайылуы  3.4 формула бойынша есептеледі.  

Х мәнің есептеуге қолданған бақылау нәтижелерінің саны шектелген; 

аталған n санымен бақылауларды қайталап орта арифметикалық мәнінің жаңа 

шамасын алуға болады. Сӛйтіп, бақылаулар топтарын кӛп рет қайталап, орта 

арифметикалық мәндерін есептеп, олардың шашыруын кӛреміз. Осы 

шашыраудың сипаттамасы орта арифметикалық мәннің X
  орта квадратты 

ауытқуы болады ((3.6) формуласы). Сонымен саны кӛп бақылауылары бар 

ӛлшеулер нәтижелерін бағалау ҥшін 
X

  орта квадратты ауытқуы 

қолданылады. 

Ықтималдық теориясы бойынша егер де бақылау нәтижелері қалыпты 

заң бойынша таралған, бақылаулар саны ҥлкен сан болса (п> 50), олардың 

орта арифметикалық мәніде қалыпты заңымен таралады. Сондықтан, бірдей 

сенімділік ықтималдықта орта арифметикалық мәнінің сенімділік 

ықтималдығы бақылау нәтижелерінің сенімділік ықтималдығынан n  есе 

кіші. Теория жағынан n  болғанда кездейсоқ қателік нольге жақындайды. 

Бірақ, кездейсоқ қателіктің мәнін азайта берудің мағнасы жоқ, себебі бір 

шамадан бастап, орта арифметикалық шамасының шашырауы әсер етпейдіда, 

жҥйелі қателіктің дҧрыс тҥзетілмегені маңызды болады (жойылмаған жҥйелі 

қателік). 

Саны кӛп бақылаулары бар ӛлшеу нәтижелерін ӛңдеу ережелері келесі 

факторларды есепке алады:  п саны бар бақылаулардың шектелген тобы 

ӛңделеді; ix  бақылау нәтижелерінде жҥйелі қателіктер болуы мҥмкін; 

бақылаулар тобында ӛрескел қателік кездесуі мҥмкін; кездейсоқ қателіктер 

таралуы қалыпты болмауы мҥмкін. Осындай жағдайларда бақылау 

нәтижелерін ӛңдеудің әртҥрлі процедуралары қолданылады. 

Бақылау қатарын ӛңдеуін МЕСТ 8.207-76 «Саны кӛп бақылаулары бар 

тура ӛлшеулер. Бақылаулар нәтижелерін ӛңдеу әдістері» әдістемесіне сәйкес 

орындау керек.  Осы әдістемеге сәйкес келесі ережелердә орындау керек: 
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- бақылау нәтижелерінің қалыпты таралу заңына бағынатыны туралы 

гипотезаны  0.02-ден 0.1 аралығынан таңдалатын   маңыздылық деңгеймен 

тексереді;  

- қателіктердің сенімділік шектерін анықтағанда Р сенімділік 

ықтималдықты 0.95 деп алады.  

 

5.4 Ӛлшеу нәтижесінің анықталмағандығын бағалауға 

халықаралық ұсынымдар 

 1978 ж. ӛлшеу нәтижелерінің сапасын бағалау сҧрақтарында 

халықаралық бірлік жоқ деп жариялану себебінен, метрологтар қоғамы 

Ӛлшемдер мен салмақтардың Халықаралық комитетіне осы сҧрақ бойынша 

келісілген ҧсынымдарды қҧрастыру тапсырылды; ҧсынымдар қателіктерді 

бағалаудың дәстҥрлі емес амалдарында негізделуі кепілденеді. Осы 

ҧсынымдарды жасау әрекеттері 1986 ж. келесі жҧмысты баспадан шығарумен 

аяқталды: «Ӛлшеу анықталмағандығын кӛрсету нҧсқаулығы». 

 «Нҧсқаулықтың» негізгі талаптары келесі болып табылады :  

- «ӛлшеу қателігі» тҥсініктемесі орнына «ӛлшеу анықталмағандығы» 

тҥсініктемесі ендіріледі; 

- А типті және В типті анықталмағандық тҥсініктемелері енгізіледі;  

- А типті және В типті анықталмағандықтар және ӛлшеу нәтижесі сан 

жағынан  «стандартты ауытқу» (орта квадраттық ауытқу) кӛмегімен 

бағаланады.  

«Ӛлшеу анықталмағандығы» тҥсініктемесі келесідей беріледі: 

«ӛлшенетін шамаға дәлелді меншіктелетін мәндер дисперсиясын сипаттайтын 

ӛлшеу нәтижесімен байланысты параметр».  

А типі бойынша бағалау  байқаудың бір сыпыра қатарларын 

статистикалық талдау жолымен орындалады және байқалатын таралудан 

алынатын ықтималдықтың тығыздылық функциясы кӛмегімен стандартты 

анықталмағандық мәндерін алады.    

В типі бойынша бағалау үшін  қолданылады: 

- алдын ала орындалған ӛлшеу нәтижелері; 

- сәйкес материалдар мен аспаптар қасиеттері мен олардың жҥріс- 

тҧрыстары туралы жалпы білімдер немесе тәжірибелерден алынған 

мәліметтер; 

- ӛндірушінің спецификациясы; 

- калибрлеу туралы куәлікте немесе басқа сертификаттарда келтірілетін 

мәліметтер; 

- анықтама әдебиеттерден алынған мәліметтерге меншіктелген 

анықталмағандықтар. 

Тақырып бойынша қосымша ақпаратты [1-10] алуға болады. 
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  №6  дәріс. Ӛлшеу құралдары туралы негізгі мәліметтер 

      

 Дәрістің мазмұны: ӛлшеу қҧралдарының негізгі тҥрлері; эталондар, 

ҥлгілі және жҧмыс ӛлшеу қҧралдары мен олардың классификациясы, ӛлшеу 

қҧрылғыларының статикалық сипаттамалары. 

 

        Дәрістің мақсаты: ӛлшеу қҧралдар  тҥрлерінің анықтамаларын және 

олардың классификациясын оқу, ӛлшеу қҧралының статикалық 

сипаттамалары:  тҥрлендіру функциясы, ӛлшеу диапазоны, сезімталдық, 

сезімталдық шегі.  

 

    Ӛлшеулерде қолданылатын және нормаланған ӛлшеу сипаттамалары 

бар  техникалық қҧралдар ӛлшеу құралдары (ӚҚ) деп аталады.  

Ӛлшеу нәтижелеріне және қателіктеріне әсер ететін ӚҚ қасиеттерінің 

сипаттамалары метрологиялық сипаттамалар болады.  

   Ӛлшеу қҧралдарының классификациясы Г қосымшасында кӛрсетілген. 

  Ӛлшеіш -  берілген мӛлшердегі физикалық шамаларды жаңадан жасау 

ҥшін арналған ӚҚ. Мысалы, гір – масса ӛлшемі; резистор – кедергі ӛлшемі; 

сызғыш – ҧзындық ӛлшемі. 

         Ӛлшеу құрылғылары жеке немесе ӛлшеу қондырғылар мен жҥйелері 

қҧрамында қолданылады.  

Ақпаратты ұсыну түріне байланысты ӛлшеу қҧрылғылары  ӛлшеу 

аспаптары және ӛлшеу түрлендіргіштері болып бӛлінеді. 

        Бақылаушы тікелей қабылдай алатын тҥрдегі ӛлшеу ақпаратының 

сигналын ӛндіру ҥшін тағайындалған ӚҚ  ӛлшеу аспабы  деп аталады.  

Ӛлшеу аспаптары келесідей болады: 1) аналогты және цифрлік 

қҧралдарды; 2) кӛрсететін және ӛзі жазатын аспаптар; 3) тура әрекет 

аспаптары және салыстыру аспаптары.  

          Ӛлшеу ақпаратының  сигналын тарату, тҥрлендіру, ӛңдеу және (немесе) 

сақтау, ыңғайлы тҥрде ӛндіру ҥшін негізделген, бірақ бақылаушының тікелей 

қабылдауына берілмейтін ӛлшеу қҧралы ӛлшеу түрлендіргіш деп аталады. 

Ӛлшеу тҥрлендіршіштер бірінші және екінші реттік, аралық және таратушы 

деп бӛлінеді. 

Кӛмекші қҧрылғылары бар функционалдық қасиеті бойынша 

біріктірілген  ӛлшеу объектінің бір немесе бірнеше физикалық шамаларын 

ӛлшеу ҥшін негізделген ӛлшеу қҧралдардың жиынтығы ӛлшеуіш 

қондырғылар  және жүйелер болып табылады.  

        Біріздендірілген ӛлшеу қҧралдары (унификацияланған)– ӛндірістік 

аспаптар мен автоматтандыру қҧралдарының Мемлекеттік жҥйесіне енетін 

ӚҚ. Бҧл жҥйе блоктық-модульдіқ принципі бойынша қҧрылады:  

- 0,2 – 1 2/ смкгс   (0,02 – 0.1 МПа) пневматикалық кіріс және шығыс 

сигналдары бар аспаптар; 

            - электрлі кіріс және шығыс сигналдары бар аспаптар: 

            а) 0-5, 0-20, 0-100 мА немесе 0-10 В тҧрақты токтық; 
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б) жиілігі 50 немесе 400 Гц; 1-0-1 В, 0-2 В, 1-3 В; 0-10 МГц, 10-0-10 

МГц болатын айнымалы  токтық;   

            - жиілігі 1500 -2500 Гц  және  4000 – 8000 Гц болатын электр кіріс және 

шығыс сигналдары бар аспаптар. 

           Бҧл аспаптардың бір ізге салынған кіріс және шығыс сигналдары бар, 

бҧл ӛлшеу қҧралдарының ӛзара алмасуын қамтамасыз етеді, екінші реттік 

ӛлшеу қҧрылғыларының тҥрлерін қысқартады, автоматтандыру 

қҧрылғыларының әрекет сенімділігін арттырады, компьютерлерді кең 

қолдануға жол ашады.   

          Тағайыны бойынша ӚҚ ҥш категорияға бӛлінеді: 

           а)  жҧмыс ӛлшеуіштері, ӛлшеу аспаптары, ӛлшеу тҥрленгіштері; 

           б) ҥлгілі жҧмыс ӛлшеуіштері, ӛлшеу аспаптары, ӛлшеу тҥрленгіштері; 

           в) эталондар. 

          Жұмыс ӚҚ – халық шаруашылығының барлық салаларында кҥнделікті 

практикалық ӛлшеуге арналған ӚҚ.  Жҧмыс ӚҚ келесілер:   

-  жоғары дәлдікті (зертханалық) ӚҚ;  

-  техникалық ӚҚ. 

          Үлгілі ӚҚ – жҧмыс ӛлшеу қҧралдарын тексеру және бӛліктендіру ҥшін 

арналған ӚҚ. Ҥлгілі ӚҚ ӛлшеулерінің жоғарғы шегі тексерілетін аспаптың 

ӛлшеуінің жоғарғы шегінен жоғары немесе оған тең болуы қажет. Ҥлгілі ӚҚ 

рҧқсат етілген қателігі сынаққа тҥсетін аспаптың рҧқсат етілген қателігінен 

айтарлықтай (4-5 есе) аз болуы қажет.   

         Жҧмыс ӚҚ Мемлекеттік стандартының бақылау зертханаларында 

тексеріледі. Ҥлгілі ӚҚ 1-ші разрядты мемлекеттік бақылау зертханаларында 

дәлірек ҥлгілі ӛлшеуіштермен, аспаптармен, тҥрлендіргіштермен тексеріледі. 

2-разрядты ҥлгілі ӚҚ 1-разрядты ҥлгілі ӚҚ бойынша салыстыру жолымен, ал 

1-разрядты  ҥлгілі ӚҚ сәйкесті жҧмыс эталондары кӛмегімен Мемлекеттік 

ӛлшеуіштер мен ӛлшеу аспаптары институттарынд» тексеріледі. 

         Эталон – жоғары дәлдікпен ӛлшеуіш, басқа ӚҚ беру мақсатында шама 

бірлігін қайта орнына келтіру және сақтау ҥшін тағайындалған.  Эталоннан 

физикалық шама бірлігі разрядтық эталондарға, ал разрядтық эталондардан - 

жҧмыс эталондарына беріледі.  

Келесі эталондар бар: біріншілікті, екіншілікті, жҧмысшы 

(разрядтылық). 

         Біріншілікті эталон – қазіргі ғылыми-техникалық мҥмкіндіктеріне сай 

аса жоғары дәлдікпен физикалық шама бірлігін қайта шығару эталоны. 

Біріншілікті эталон ҧлттық (мемлекеттік) және халықаралық болуы мҥмкін. 

Ҧлттық эталон бастапқы ӛлшеу қҧралы ретінде метрология бойынша ҧлттық 

органымен бекітіледі.         

Халықаралық эталондарды Халықаралық ӛлшеуіштер және таразылар 

бюросы сақтайды және қолдайды. Оның міндеті әртҥрлі елдердің ҧлттық 

эталондарын халықаралық эталондармен, сондай-ақ ӛзара жҥйелі тҥрде 

салыстырып байқау болады. ӚҚ жҥйесінің негізгі шамаларының және одан 

шығарылған шамалар эталондары салыстыруға жатады. Салыстырудың 
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белгіленген кезеңдері орнатылған: метр және килограмм эталондары әр 25 

жылда; электр және жарық эталондары – 3 жылда бір рет. 

Екіншілікті эталондар – «эталондар-кӛшірмелер» мемлекеттік 

эталонымен салыстырылады және мӛлшерді жҧмыс эталондарында, ал жҧмыс 

эталондары – тӛменірек разрядты эталондарына беру ҥшін қолданылады. 

Ең бірінші эталондар Францияда 1799 жылы ресми бекітілді және 

Францияның Ҧлттық мҧрағатына сақтауға берілді. 

         

 6.1 Ӛлшеу құрылғыларының статикалық сипаттамалары 

Ӛлшеу қҧрылғыларының кіріс Х және шығыс У сигналдар мәні 

ӛзгермейтін жҧмыс режимі статикалық (стационарлық) деп  аталады.  

Ӛлшеу қҧрылғыларының статикалық жҧмыс режиміндегі шығыс 

сигналының кіріс сигналына функционалдық тәуелділігі статикалық 

сипаттамасы  деп аталады  (6.1 сурет). Жалпы жағдайда бҧл сызықтық емес 

У = f(Х) тәуелділік.  

Атаусыз шкаласы бар немесе ӛлшенетін шаманың бірліктерінен ерекше 

бірліктерде бӛліктенген шкаласы бар ӛлшеу қҧрылғының статикалық 

сипаттамасы түрлендіру функциясы деп аталады. Ӛлшеу аспаптары ҥшін 

статикалық сипаттаманы тағы да шкала сипаттамасы деп атайды. 

Статикалық сипаттаманы анықтау бӛліктендіруді орындаумен байланысты, 

сондықтан барлық ӚҚ ҥшін бӛліктендіру сипаттамасы деген тҥсініктеме 

пайдаланылады. Бҧл сипаттама кесте, график немесе формула тҥрінде 

жасалған ӚҚ шығыс және кіріс шамаларының мәндері арасындағы 

тәуелділікті кӛрсетеді.  

Арнайы жағдайлардан басқа ӛлшеу қҧрылғыларының статикалық 

сипаттамасына қойылатын  негізгі талап, шығыс және кіріс шамалары 

арасындағы сызықтық тәуелділікті алуға тіреледі. Тәжірибеде бҧл талап 

алдын ала қабылданған кейбір қателікпен іске асады.  

Шкаланың соңғы және бастапқы мәндерімен шектелген аймағы 

кӛрсетулер диапазоны болып табылады.   

Ӛлшеу қҧралдарының рҧқсат етілген қателіктері нормаланған болатын 

ӛлшенетін шаманың мәндерінің аймағы (шкалада) ӛлшеулер диапазоны 

(шкаланың жҧмыс бӛлігі) болады: 

                                           (Хж – Хт; Уж – Ут),   

мҧнда, Ут , Хт – ӛлшеу диапазонының тӛменгі шегі; 

           Уж, Хж –– ӛлшеу диапазонының жоғарғы шегі. 

Статикалық сипаттаманың еркін нҥктесінде ӛлшеу қҧрылғының кіріс 

сигналының шығыс сигналына әсерін сандық бағасын, Х  0 болғанда кіріс 

сигналының Х ӛсімшесіне шығыс сигналының У ӛсімшесінің қатынасының 

шегі кӛрсетеді,  яғни таңдалған нҥктедегі туынды:  

0
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S – ӛлшеуі аспабының сезімталдығы; оның шығысындағы сигналдың 

ӛзгеруін оны туғызған ӛлшенетін шаманың  мәніне қатынасы ретінде 

анықталады. 

   

6.1 сурет – Ӛлшеу қҧрылғының статикалық сипаттамасы 

 

Графикалық тҥрде сезімталдық – бҧл статикалық сипаттамаға 

тҧрғызылған жанаманың иілу бҧрышының тангенсі болып табылады.  

Егер статикалық сипаттама сызықтық емес болса, онда оның 

сезімталдығы шкаланың әртҥрлі нҥктелерінде әртҥрлі болады (шкала 

бірқалыпты емес).  Сызықтық шкаласы бар ӚҚ шкаласы бірқалыпты және 

тҧрақты сезімталдық мәні болады.  

Ӛлшеу тҥрлендіргіштерде статикалық сипаттама әдетте, сызықты:  

kХУ  , 

мҧнда k - тҥрлендіру коэффициенті (6.1 суреттегі 3 қисық). 

Бӛлу бағасы – шкаланың екі кӛрші бӛліктерінің  арасындағы айырым. 

Сезімталдық шегі – тҥрлендіргіштің шығыс сигналындағы немесе 

ӛлшеу аспабының у кӛрсетуінің сенімді тіркелетін ӛзгеруін тудыруға қабілетті 

ӛлшенетін  х шамасы мәнінің ең аз ӛзгеруі. 

Жоғарыда қарастырылған ӛлшеу қҧралдардың барлық сипаттамаларын 

метрологиялық сипаттамалары деп атайды, себебі олар осы қҧрылғылардың 

қызметінің дәлдігіне әсер етеді.    

Егер ӛлшеу қҧралдардың метрологиялық сипаттамаларына нормалары 

орнатылған болса  - нормаланған метрологиялық сипаттамалары, сонда ғана 

ӚҚ қолдануға жіберіледі. Нормаланған метрологиялық сипаттамалары туралы 

мәліметтер ӛлшеу қҧралдардың техникалық қҧжаттамасында келтіріледі. 

Тақырып бойынша қосымша ақпаратты  [1-5,8,9] - дан алуға болады. 
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 №7 дәріс. Ӛлшеу құралдарының негізгі метрологиялық 

сипаттамалары 

  
 Дәрістің мазмұны: дәлдік класы, ӛлшеу аспаптары мен ӛлшеу 

тҥрлендіргіштер қателіктерінің классификациясы.   

 

        Дәрістің мақсаты: ӛлшеу қҧралдарының негізгі метрологиялық 

сипаттамаларын оқу: дәлдік класы, ӚҚ қателіктері, оларды  есептеу және 

кӛрсету.  

  

   7.1 Дәлдік класы мен рұқсат етілетін қателіктер 

 Метрологиялық сипаттамалар – ӛлшеу нәтижелері мен қателіктеріне 

әсер ететін ӛлшеу қҧралдар қасиеттерінің сипаттамасы. 

Дәлдік класы – негізгі және қосымша рҧқсат етілетін қателіктер шегімен, 

басқа да дәлдікке әсер ететін ӛлшеу қҧралдарының қасиеттерімен 

анықталатын жалпыланған метрологиялық сипаттама. Дәлдік класы – 

мӛлшерсіз шама. 

Негізгі және қосымша рҧқсат етілетін қателіктердің шегі жеке ӛлшеу 

қҧралдарының стандартына сәйкес белгіленеді.  

Ӛлшеу қҧралдарына (1; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 4.0; 5.0; 6.0) ;   n = 1; 0; -1; -

2;… қатарынан алынатын дәлдік класы меншіктеледі (МЕСТ 136-68).  

Дәлдіктің нақты кластары ӛлшеу қҧралдарының жеке тҥрлеріне қатысты 

стандартында орнатылған. Дәлдік класын кӛрсететін сан аз болған сайын 

рҧқсат етілетін негізгі қателік шегі азаяды. 

Келтірілген қателіктер бойынша нормаланатын дәлдік кластары қателік 

шегінің нақты мәнімен байланысады, яғни дәлдік класы келтірілген қателіктер 

мәнінің пайызбен кӛрсетілген санына тең.  

Екі немесе одан да кӛп диапазоны (немесе шкаласы) бар ӛлшеу 

қҧралдарында екі немесе одан да кӛп дәлдік класы болуы мҥмкін. 

  

7.2    Ӛлшеу құрылғыларының қателіктері 

 Ӛлшеу қҧрылғылар қателіктерінің  классификациясы  Д.1 суретінде (Д  

қосымшасы) берілген: 

 а) кӛріну сипатына қарай:  ӛлшеу тҥрлендіргіштердің  жҥйелі және 

кездейсоқ қателіктерінің қҧрастырушылары ӛлшеулердің жҥйелі және 

кездейсоқ қателері сияқты мағынаға ие болады (№3 дәріс); 

 б) колдану жағдайына қарай:  

     1) ӚҚ негізгі қателігі – қалыпты жағдайларда қолданылатын ӚҚ 

қателігі.  ӚҚ қалыпты жағдайда қолданған кезде әсер ететін шамалардың 

(қоршаған ортаның температурасы, барометрлік қысым, ылғалдылық, 

қӛректендіру кернеуі, ток жиілігі және т.б.) қалыпты мәндері болады немесе 

мәндер қалыпты аймағында болады, сонымен бірге олар белгілі бір кеңістікте 
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орналасады, жердің магниттік ӛрісінен басқа сыртқы электромагниттік 

ӛрістер, дірілдер болмайды.  Қалыпты жағдай әдетте ӚҚ қолданудың жҧмыс 

жағдайлары болмайды; 

           2) ӛлшеу қҧралдары жарамды және қолдануға болады деген жағдайдағы 

әсер ететін шаманың кеңейтілген мәндерінің шегінде туатын ең ҥлкен 

қосымша  қателікті рҧқсат етілетін қосымша қателік шегі деп тҥсінеміз. ӚҚ 

әр тҥрі ҥшін стандарттарда немесе техникалық шарттарда қосымша қателіктің 

мәні орнатылған шектерден аспайтын әсер ететін шамалардың мәндерінің 

кеңейтілген аймағын белгілейді. Берілген жағдайларда пайда болатын ӚҚ 

нақты қателігі негізгі және қосымша қателіктер атауларына сәйкес келеді;  

в) қолдану режіміне қарай: 

             1) статикалық қателік – тҧрақты шаманы ӛлшеу ҥшін ӛлшеу қҧралды 

пайдалануда туындайтын қателігі; 

            2) динамикалық қателік –уақыт бойынша айнымалы шаманы ӛлшеу 

ҥшін ӛлшеу қҧралды пайдалануда туатын қателігі; 

г) ұсыну формасына қарай. 

Ӛлшеу аспабы және ӛлшеу тҥрлендіргіші ҥшін абсолютты, 

салыстырмалы және келтірілген қателіктерді анықтау ерекше болады. Ӛлшеу 

аспабында кіріс шамасы бірлігінде бӛліктенген шкала немесе белгілі 

кӛбейткіші бар шартты бірліктерінде бӛліктенген шкала болады, сондықтан 

ӛлшеу нәтижесі кіріс шаманың бірліктерінде ҧсынылады. Бҧл ӛлшеу 

аспабының қателігін анықтаудың қарапайымдылығын шарттайды. Ӛлшеу 

тҥрлендіргішінде ӛлшеу нәтижелері шығыс шама бірліктерінде кӛрсетіледі. 

Сондықтан, ӛлшеу тҥрлендіргіштің кірісі және шығысы бойынша қателіктерін 

ажыратады.  

Ӛлшеу аспабының абсолютты қателігі – аспаптың кӛрсетуі мен 

ӛлшенетін шаманың нақты мәнінің арасындағы айырым:  

                                         нa ХХ  ,                                                         (7.1) 

мҧндағы нХ  - ҥлгілі аспап кӛмегімен анықталады немесе ӛлшеуішпен 

ӛндіріледі. 

Ӛлшеу аспабының салыстырмалы қателігі – ӛлшеу аспабының 

абсолютты қателігінің ӛлшенетін шаманың нақты мәніне қатынасы   

                                    %.100
нХ


                                                        (7.2) 

  Ӛлшеу аспабының келтірілген қателігі  - ӛлшеу аспабының абсолютты 

қателігінің ӛлшенетін шаманың нормаланған мәніне 

қатынасы:                                                                                                                          

                                         %100
NХ


 .                                                     (7.3) 

   Нормалайтын мән ретінде ӛлшеудің жоғарғы шегі немесе ӛлшеу 

аспабының ӛлшеу диапазоны пайдаланылады.  
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Ӛлшеу тҥрлендіргіштің (ӚТ) қателіктерін анықтауда келесі шамалар 

белгілі: íÕ  - ӚТ кірісіндегі шаманың нақты мәні, ол кірісінде ӛлшеуішпен 

шығарылады немесе  ҥлгілі ӚҚ  кӛмегімен анықталады. Ó - ӚТ шығысындағы 

шаманың мәні, ол шығуында ҥлгілі қҧрал кӛмегімен анықталады; )(ХfУ  - 

ӛлшеу тҥрлендіргіштің тҥрлендіру функциясы; )(ÓÕ   - ӛлшеу 

тҥрлендіргіштің кері тҥрлендіру функциясы. 

Шығысы бойынша ӛлшеу түрлендіргіштің абсолютты қателігі -  

ӛлшенетін шаманы кӛрсететін ӛлшеуі тҥрлендіргіштің шығысындағы 

шаманың нақты мәні мен ӛлшеу тҥрлендіргіштің бӛліктендіру сипаттамасы 

кӛмегімен кірістегі шаманың нақты мәні бойынша анықталатын шығудағы 

шама мәнінің арасындағы айырым   

                               
)( нншыгОТ ХfУУУ  ,                                         (7.4) 

 У , нУ   кіріс шаманың бір мәнінде анықталады.  

Кірісі бойынша ӛлшеу түрлендіргіштің абсолютты қателігі: ӛлшеу 

тҥрлендіргіштің бӛліктендіру сипаттамасы кӛмегімен шығыстағы шаманың 

нақты мәні бойынша анықталатын кірістегі шама мәні мен тҥрлендіргіш 

кірісіндегі шаманың арасындағы айырым   

                                 
кiрОТ =  на ХХ нн ХY )( .                                      (7.5) 

          Ӛлшеуі түрлендіргіштің кірісі бойынша салыстырмалы қателігі  
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                                     (7.6)        

Ӛлшеуіш түрлендіргіштің шығысы  бойынша салыстырмалы қателігі 
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                                     (7.7) 

Ӛлшеуіш түрлендіргіштің кірісі бойынша келтірілген қателігі  

                               %100
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 .                                             (7.8) 

Ӛлшеуіш түрлендіргіштің шығысы бойынша келтірілген қателігі  

                               %100
N

у

у
У


 .                                             (7.9) 

NX , NУ  нормаланған мәндері ретінде  тҥрлендіргіштің ӛлшеу  

диапазоны  )( тж ХX   немесе оған сәйкес шығыс сигналдың ӛлшеу диапазоны  

( тж УУ  ) пайдаланылады; 

д) ӛлшенетін шаманың мәнінен тәуелді қателік. 

Осы тәуелділікті қарастыру ҥшін тҥрлендірудің номиналды және нақты 

түрлендіру функциялары тҥсініктемелерін пайдалану ыңғайлы.  
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Түрлендірудің номиналды функциясы  ӛлшеу қҧрылғының паспортында 

кӛрсетілген. Түрлендірудің нақты функциясы –осы типті ӛлшеу 

қҧрылғысының нақты бір данасына меншіктелген функция. Тҥрлендірудің 

нақты функциясының номиналдыдан ауытқуы әртҥрлі болады және ӛлшенетін 

шаманың мәніне тәуелді. Осы ауытқулар ӛлшеу қҧрылғының қателігін 

анықтайды.  

 Аддитивті қателіктер немесе ӛлшеу қҧрылғының нӛл қателігі – бҧл 

ӛлшенетін шаманың барлық мәндерінде тҧрақты болып қалатын қателік (Д 

қосымшасы, Д.2 сурет).  

Егер аддитивті қателік жҥйелі болатын болса, онда ол алынып 

тасталынуы мҥмкін (мысалы, нӛлді тҥзету). Егер аддитивті қателік кездейсоқ 

шама болса, онда оны алып тастауға болмайды және тҥрлендірудің нақты 

функциясы уақытпен номиналды бойынша ығысады. Нақты функция ҥшін 

ӛлшенетін шаманың барлық мәндерінде ені тҧрақты болатын жолақты бӛліп 

алуға болады.  

Кездейсоқ аддитивті қателіктердің кӛздері – ӛлшеу қҧралдардың 

тіреуіштердегі ҥйкелісі, нӛлдің жылжуы, шу.  

Мультипликативті қателік немесе ӛлшеу қҧралдардың 

сезімталдығының қателігі -  ӛлшенетін шаманың ӛсуіне қарай сызықты ӛсетін 

(немесе кемитін) қателік (Д қосымшасы, Д.3 сурет). 

         Мультипликативті қателік кӛздері – ӛлшеу қҧралдардың тораптарының 

және жекелеген элементтерінің тҥрлену коэффициентінің ӛзгеруі 

         Сызықтық қателігі – сызықты емес эффектілері себебінен тҥрлендірудің 

нақты функциясының номиналдыдан ӛзгеше болуына байланысты пайда 

болатын  қателік (Д қосымшасы, Д.4 сурет). 

Сызықтық қателік кӛздері – ӛлшеу қҧралдардың конструкциясы 

(сҧлбасы), сҧлбалар жасау технологиясының  жетімсіздігімен байланысқан 

тҥрлендірудің сызықтық емес бҧрмалану функциялары. 

Гистерезис қателігі – кері жҥріс қателігі (кешігу қателігі) (Д 

қосымшасы, Д.5 сурет). Бҧл – ӛлшеу қҧралдардың ең елеулі және жоюға қиын 

қателігі. Ол ӛлшенетін шаманың артуында (тура жҥріс) және кемуінде (кері 

жҥріс) нақты тҥрлендіру функциясының сәйкес келмеуін кӛрсетеді.  

 Гистерезистің себептері – механикалық беретін элементтердің люфті, 

қҧрғақ ҥйкелісі, ферромагниттік материалдардағы гистерезистік эффект, 

серіппе материалдарындағы ішкі ҥйкеліс, элементтердегі, 

пьезоэлементтердегі, электрхимиялық элементтердегі поляризация қҧбылысы. 

Ӛлшеу қҧралдың метрологиялық сипаттамаларына нормалар 

орнатылған кезде ғана ол қолдануға жіберіледі. Нормаланған метрологиялық 

сипаттамалар туралы мәліметтер ӛлшеу қҧралдарының техникалық 

қҧжаттамасында келтірілген.  

Тақырып бойынша қосымша ақпаратты [1-5] әдебиеттен алуға болады. 
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  №8 дәріс Стандарттау негіздері 

 

Дәрістің мазмұны: стандарттау мәні, стандарттау объекттері мен 

салалары, нормативтік қҧжаттар, стандарттау органдары мен қызметтері.  

 

Дәрістің мақсаты: стандарттаудың негізгі анықтамаларын, мақсаты 

мен есептерін, нормативтік қҧжаттар тҥрлерін оқу. 

 

Орындау ҥшін міндетті және кепілделінген болып табылатын 

талаптарды, нормаларды, ережелерді, сипаттамаларды дайындауға және 

орнатуға бағытталған, лайықты бағамен сапалы тауарларды сатып алуға 

тҧтынушы қҧқын, сондай-ақ еңбектің қауіпсіздігін, ыңғайлылығын 

қамтамасыз ететін қызмет стандарттау  деп аталады. 

Стандарттау мақсаттары:  

1) жалпы мақсаттар;  

2) белгілі мақсаттар. 

Жалпы мақсаттар стандарттау тҥсініктеменің мазмҧнынан шығады.  

Жалпы мақсаттар міндетті болып табылатын стандарттардың талаптарын 

орындаумен байланысты, келесілерді қамтамасыз ететін нормалар, талаптар 

және ережелерді дайындаумен байланысты: 

- ӛнімдер, жҧмыстар, қызметтер, адам ӛмірі мен денсаулығы, қоршаған 

орта мен мҥлік қауіпсіздігі; 

-  бҧйымдардың ҥйлесімділігі және ӛзара алмастырылуы; 

- ғылыми-техникалық прогрестің даму деңгейіне сәйкес ӛнімдер, 

жҧмыстар мен қызметтер сапасы; 

- ӛлшеулер бірлігі; 

- ресурстардың барлық тҥрлерінің ҥнемделуі;  

- әртҥрлі зілзалалар және тӛтенше жағдайлар туындау мҥмкіндігімен 

байланысқан  шаруашылық объекттердің қауіпсіздігі;  

- елдің қорғаныс қабілеті және мобилизациялық дайындығы.  

Нақты мақсаттар қызметтің белгілі бір саласына, тауар мен қызметтер 

саласына, ӛнімнің, кәсіпорынның осы немесе басқа тҥріне, т.с. жатады. 

Стандарттау объекті – ӛнім, процесс немесе қызмет, бҧлар ҥшін осы 

немесе басқа талаптар, сипаттамалар, параметрлер, ережелер және т.б. 

дайындалады. 

  Стандарттау тҧтастай объектке немесе оның жекелеген қҧраушыларына 

(сипаттамаларына) қатысты болады.  

  Стандарттау саласы – ӛзара байланысқан стандарттау объектердің 

жиынтығы. Мысалы, стандарттау саласы – машина жасау, стандарттау объекті 

– технологиялық процестер, қозғалтқыш типтері, қауіпсіздік. 

Әлемнің қай географиялық, экономикалық, саяси региондарының 

қатысушылары қандай стандарттауды қабылдайтынына байланысты 

стандарттау деңгейлері  әкімшілік-аумақтық, ҧлттық, регионалды, 

халықаралық стандарттау деп бӛлінеді. 
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8.1 Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар және стандарттау 

түрлері 

Стандарттау процесінде стандарттау объектіне қатысты нормалар, 

ережелер, талаптар, сипаттамалар жасалады. Олар нормативтік қҧжаттар 

тҥрінде рәсімделеді.  

Стандарттау бойынша халықаралық ISO/МЭК ҧйымының басшылығы 

келесі нормативтік құжат түрлерін (НҚ)  ҧсынады:  

- техникалық шарттар стандарттары; 

- стандарттар; 

- ережелер жинақтары; 

- регламенттер (техникалық регламенттер); 

- тҧжырымдамалар. 

Белгілі салада реттеудің тиімді  дәрежесіне қол жеткізуге бағытталған, 

танылған органымен бекітілген, келісушілік негізінде дайындалған 

нормативтік қҧжат стандарт деп аталады. Стандартта жалпы және бірнеше 

рет қолдану ҥшін қызметтердің тҥрлеріне және олардың нәтижелеріне 

қатысты негізгі принциптері,иережелері,исипаттамалары орнатылады. 

Стандарт ғылыми зерттеулердің, техникалық жетістіктердің және 

практикалық тәжірибелердің қорытындыланған нәтижелеріне негізделген 

болуы қажет, сонда оны қолдану қоғам ҥшін тиімді пайда әкеледі.  

Ең алдымен стандарттау органы алдын ала (уақытша) стандарт 

қабылдайды және оны потенциалды тҧтынушылардың кӛпшілігіне, сондай-ақ 

оны қолдана алатындарға жеткізеді. Осы қҧжат туралы пікірлер стандарттың 

орындылығы туралы шешім қабылдау ҥшін негіз болады.  

Стандарттар категориялары: халықаралық, регионалдық, ҧлттық, 

әкімшілік-аумақтық. Олар  тҧтынушылардың кең кӛлемі ҥшін тағайындалады, 

яғни жалпыға қолжетімді болып табылады.  

Стандарттар түрлері: негізді стандарт, терминдік стандарт, сынау 

әдістерінің стандарты, ӛнім стандарты, процесс стандарты, қызмет стандарты, 

ҥйлесімділік стандарты. 

Техникалық шарттар құжаты  (ТШ)  ӛнімге, қызметке, процеске 

техникалық талаптарды орнатады. Әдетте ТШ қҧжатында әдістер немесе 

процедуралар кӛрсетіледі қажет, оларды қажет болатын жағдайларда осы 

нормативтік қҧжат талаптарының сақталуын тексеру ҥшін пайдалану керек. 

Техниклық шарттар сияқты ережелер жинағы дербес стандарт немесе 

дербес қҧжат, сондай-ақ стандарттың бӛлігі болуы мҥмкін. Әдетте, ережелер 

жинағы жобалау, жабдықпен қҧрылымдарды қҧрастыру, техникалық қызмет 

қӛрсету немесе объекттерді, қҧрылымдарды, бҧйымдарды пайдалану процесі 

ҥшін жасалады. 

  Барлық жоғарыда кӛрсетілген нормативтік қҧжаттар кепілдемелік 

болады. 
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Міндетті құқықтық нормалардан тҧратын қҧжат регламент деп 

аталады. Басқа нормативті  қҧжаттарды стандарттау органы қабылдаса, 

регламентті билік органы қабылдайды.  

Техникалық регламент – регламенттің ӛзгеше тҥрі; мҧнда стандарттау 

объектісіне қойылатын техникалық талаптар орнатылады. Бҧл талаптар 

қҧжаттың ӛзінде немесе басқа НҚ сілтеме тҥрінде ҧсынылуы мҥмкін. Кей бір 

жағдайларда техникалық регламентке толығымен нормативтік қҧжаттар 

қосылады. Әдетте техникалық регламенттер ӛнімнің, тауардың, қызметтердің 

регламент талаптарына сәйкестігін тексеру немесе бақылау әдістері бойынша 

нҧсқаулықтар және әдістемелік қҧжаттармен толықтырылады. 

Қазақстан Республикасында стандарттау бойынша нормативтік 

қҧжаттар «Техникалық реттеу туралы» заңымен орнатылған (2004 ж.) [12]:  

а)  халықаралық  стандарттар;  

        б) техника-экономикалық ақпараттың регионалды стандарттары мен 

классификаторлары, стандарттау бойынша ережелер мен кепілдемелер; 

в) Қазақстан Республикасының техникалық-экономикалық ақпаратының 

мемлекеттік стандарттары және классификаторлары;  

г)   ҧйымдар стандарттары;  

д)   Қазақстан Республикасының стандарттау бойынша кепілдемелері;  

е) ҧлттық стандарттары, ҧйымдар стандарттары, техникалық-

экономикалық ақпараттың классификаторлары, шет мемлекеттердің 

стандарттау бойынша ережелері, нормалары және кепілдемелері. 

 

8.2 Стандарттау органдары мен қызметтері 

Стандарттау бойынша қызметтерді сәйкесті органдар және ҧйымдар іске 

асырады. Стандарттаумен айналысатын орган деп стандарттау саласында 

ҧлттық, регионалдық немесе халықаралық деңгейлерде жалпы танылған 

органды айтады. Мҧндай органның негізгі функциялары - тҧтынушылардың 

кең ауқымына жетімді нормативті қҧжаттарды дайындау және бекіту. Бірақ ол 

басқа да кӛптеген қызметтерді орындауы мҥмкін, бҧл әсіресе стандарттау 

бойынша ҧлттық органы ҥшін. 

Қазақстанда уәкілетті орган – Техникалық реттеу және метрология 

комитеті  стандарттау бойынша ҧлттық орган болып табылады. Бҧл комитет 

ҚР Инвестициялар және даму министрлігі қҧрамында жҧмыс істейді. Осы 

комитеттің екі республикалық мемлекеттік кәсіпорындары: «Қазақтан 

стандарттау және сертификаттау институты», «Қазақтан метрология 

институты» және «Мемлекеттік бақылау бойынша аумақтық басқармасы» бар. 

Ал министрлік қҧрамында  тағы да «Экспертиза және сертификаттау бойынша 

Ҧлттық орталығы», «Аккредитациялау бойынша Ҧлттық орталығы» 

акционерлік қоғамдары бар.  

Уәкілетті орган – ҚР заңнамасына сәйкес уәкілденген мемлекеттік 

орган, ол стандарттау, сәйкестілікті нақтылау және тіркеу мәселелері 

бойынша халықаралық және регионалдық ҧйымдарда Қазақстан 
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Республикасының атынан ӛкілеттік етеді және техникалық реттеу 

саласындағы жҧмыстарды бақылауды басқарып, іске асырады. Стандарттау 

саласындағы уәкілетті орган келесі қызметтерді орындайды:  

а)  техника-экономикалық ақпараттың мемлекеттік стандарттары мен 

классификаторларын дайындаудың, келісудің, есепке алудың, бекітудің, 

сараптаудың, ӛзгертудің, бас тартудың және іске қосудың тәртібін орнатады; 

б) техникалық реттеу саласындағы нормативті-қҧқықтық актілермен 

ҥйлестірілген стандарттардың дайындаудың, талдауын ҧйымдастырады;  

в) ҚР аумағында стандарттау, сәйкестік және реттеуді бекіту бойынша 

шет ел мемлекеттерінің халықаралық, регионалдық және ҧлттық 

стандарттарының, техника-экономикалық ақпараттарының, классификатор-

ларының ережелері мен ҧсыныстарының қолдану және есеп беру тәртіптерін 

белгілейді;  

г) мемлекеттік, халықаралық, регионалды және шет ел мемлекеттердің 

стандарттарын, стандарттау бойынша ережелері мен кепілдемелерін, 

сәйкестік пен аккредитацияны бекіту бойынша ақпарат жариялайды, ресми 

басылымдарының басылуын және таратылуын ҧйымдастырады;  

д) мемлекеттік стандарттау жоспарлары мен бағдарламаларын дайындау 

тәртібін белгілейді;  

е) мемлекеттік және орыс тілдеріне стандарттау бойынша нормативтік 

қҧжаттардың аудармаларын бекітуді ҧйымдастырады.  

Техникалық реттеу және метрология комитеті (2005 ж. дейін 

Стандарттау, метрология және сертификаттау комитеті - ГОССТАНДАРТ)  

Индустрия және даму Министрлігінің «Стандарттау, метрология және 

сертификаттау Комитетінің» ережелеріне сәйкес және де «Техникалық реттеу 

туралы» (2004 ж., 9 қараша), «Ӛлшеу бірліктерін қамтамасыз ету туралы» 

(2000 ж., 7 маусым), «Тҧтынушылар қҧқықтарын қорғау туралы» (2004 ж., 4 

мамыр) Заңдарына сҥйене отырып ӛзінің қызметін орындайды.  

Жаңа заңдар халықаралық талаптардың барлығына сәйкес. Комитет 

стандарттау, метрология, сертификаттау және аккредитациялау 

салаларындағы мемлекеттік саясатын қҧрастырып, іске асырады, стандарттау 

бойынша нормативті қҧжаттар талаптарын орындалуының, сертификаттау 

ережелерін, сертификаттанатын ӛнімнің сапасын, ӛлшеу қҧралдарының 

кҥйлері мен қолдануын, сертификаттау бойынша органдар мен сынау 

зертханалардың  қызметтерін мемлекеттік бақылауын орындайды. Комитет 

саудадағы техникалық кедергілерді жою мақсатымен стандарттау, метрология 

және сертификаттау бойынша халықаралық ғылыми-техникалық 

ынтымақтастықты қамтуға тырысады.  

Стандарттау бойынша тҧрақты жҧмыс органдары техникалық 

комитеттер болып табылады, бірақ сонымен бірге нормативті қҧжаттарды 

кәсіпорындар, қоғамдық ҧйымдар, шаруашылық қызыметінің басқа да 

субъекттері жасаулары мҥскін. 

Тақырып бойынша қосымша ақпаратты [2-5,8,9] алуға болады. 
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         №9 дәріс. Халықаралық стандарттау 

 

Дәріс мазмұны: стандарттау бойынша ҧйымдар. 

 

  Дәріс мақсаты: халықаралық стандарттау ҧйымдарының қҧрылымын, 

функциялары мен есептерін оқу.  

 

Жалпы стандарттау бойынша бірінші халықаралық ҧйым – ҧлттық 

ҧйымдардың Халықаралық ассоциациясы 1926 ж. қҧрылған, бірақ 1939 ж. 

екінші дҥниежҥзілік соғыс басталғаннан кейін ыдырады.  

Қазірдегі стандарттау бойынша Халықаралық ҧйым – ISO (International 

Organization for Standardization, ISO) 1946 ж. 25 елмен қҧрылды. ISO 

ҧйымының қызмет саласы электротехника мен электроникадан басқа барлық 

салалардан тҧрады.  

Электротехника мен электроника салаларындағы стандарттаумен 

Халықаралық электротехникалық комиссиясы (International Electrotechnical 

Commission - IEC) айналысады. Кейбір жҧмыстарды ISO мен IEC бірге 

орындайды.  

ISO есептері: тауарлар мен қызметтермен халықаралық алмасу, және 

интеллектуалды, ғылыми-техникалық, экономикалық салаларында 

ынтымақтастықты дамыту мақсаттарымен әлемдегі стандарттау және 

жапсарлас қызметтерінің дамуына жәрдемдесу. ISO стандарттары ӛнімдер мен 

қызметтер қауіпсіз, сенімді жане сапалы болатынына кепілдік береді. Бизнес 

ҥшін шығындар мен қателерді  минимумдау және тиімділікті жоғарлатудың 

олар стратегиялық қҧралы болады. Осы стандарттар компанияларға жаңа 

нарықтарға қол жеткізу, дамитын елдерге бірдей шарттарды қамтамасыз 

етуге, еркін және әділетті халықаралық саудаға кӛмектеседі. ISO стандарттары 

дуниежҥзіндегі мамандармен жасалады, сондықтан олар халықаралық 

тәжірибе мен білімдерді кӛрсетеді.   

Қазіргі кезде ISO-ға 162 ел уәкілдері кіреді, оның қҧрамында 

стандарттарды қҧрастыратын 3368 техникалық органдары бар,  151 адам ISO-

ның Орталық хатшылығында (Женева, Швейцария) жҧмыс жасайды. 

ISO-ның жоғарғы басшылығы Бас ассамблея болып табылады, ол ҥш 

жылда бір рет ӛткізіледі. Тікелей басшылықты ISO Кеңесі орындайды. Негізгі 

ҥйлестіруші жҧмыстар 7 негізгі комитеттерде ӛткізіледі: СТАКО (STAKO - 

Standard Commitee)– стандарттаудың ғылыми принциптерін оқу комитет, 

ПЛАКО (PLACO - Planning Committee) - техникалық бюро, КАСКО (CASCO - 

Committee on conformity assessment) – сәйкестікті бағалау комитеті, ИНФКО 

(INFCO- Information Committee) - ғылыми-техникалық ақпарат бойынша 

комитеті, ДЕВКО (DEVCO — Committee on developing country matters) – 

дамушы елдерге кӛмек беру комитеті,  КОПОЛКО (COPOLCO - Committee on 

consumer policy)– тҧтынушылардың мҥдделерін қорғау комитеті, РЕМКО 

(REMCO - Committee on reference materials) – стандартты ҥлгілер комитеті. 

Халықаралық стандарттарды жасаудың тікелей жҧмысын техникалық 
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комитеттер мен кіші комитеттер орындайды. Олар жҧмыс топтарын қҧра 

алады. ISO ҧғымының ресми тілдері ағылшын, француз, орыс. ISO  19000  

астам стандарттар қҧрастырды, жыл сайын 500-600 стандарттар әзірленеді, 

ӛңделеді. Орыс тіліне барлық стандарттардың 70% астам аударылған.  

ISO халықаралық стандарттары барлық мҥше елдер ҥшін міндетті 

статусы жоқ. Әр ел оларды қолдануларына немесе қолданбауларына болады.  

Қазақстанда ISO стандарттарының жартсысы қолданылады. Стандарттардың 

тек қана 20%-да  белгілі ӛнімдерге талаптар орнатылған. Стандарттардың 

кӛбісі қауіпсіздік, ӛзара алмасушылық, техникалық сәйкестік, ӛнімдерді 

сынаудың әдістерін және жалпы методологиялық сҧрақтарын қарастырады.    

Халықаралық электротехникалық комиссия (IEC) 1904 ж. 13 елдің 

конференциясында қҧрастырылды. Осы елдердің ынтымақтастығының 

басталуының мерзімі – 1881 жыл. IEC бірінші салалық стандарттау бойынша 

халықаралық ҧйым болып табылады. IEC электротехника, электроника, 

радиобайланыс, аспап жасау салаларындағы стандарттау есептерін 

қарастырады.  IEC 1946 жылдан бастап ISO қҧрамындағы бірінші автономдық 

ҧйымдастыру. Барлық мҥше елдердің ҧлттық комитеттері IEC-тің жоғарғы 

басқару органын - Кенесті қҧрастырады. IEC-тің негізгі ҥйлестіруші органы – 

Әрекет комитеті. Ол жҧмыстың жаңа бағыттарын дамытудың қажеттіліктерін 

анықтайды, әдістемелік қҧжаттарды жасайды, басқа ҧйымдармен 

ынтымақтастық сҧрақтарын шешуге қатысады. Кеңестің тапсырмаларын 

орындайды.  

IEC стандарттарын екі тҥрге бӛлуге болады – салааралық болатын 

жалпы техникалық, және белгілі ӛнімге талаптардан тҧратын техникалық 

с.тандарттар Жыл сайын IEC халықаралық стандарттау бойынша 500 астам 

тақырыптарды қарастырады. IEC 2000 астам стандарттарды қабылдады. ISO–

ның стандарттарына қарағанда бҧл стандарттар нақтылау болып табылады.  

ISO-мен бірге IEC сынау зертханаларының және әдістемелік сҧрақтарының 

стандарттау, сертификаттау, аккредитациялау  ISO/IEC Нҧсқаулықтары мен 

директиваларын жасайды.  

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының (ТМД) стандарттау, 

метрология және сертификаттау бойынша  Мемлекетаралық Кеңесі ТМД-

ның стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша келісілген 

саясатын қалыптастыру және жҥргізудің ҥкіметаралық органы болып 

табылады.  

Мемлекетаралық Кеңесі «Стандарттау, метрология және сертификаттау 

саласындағы келісілген саясатты ӛткізу туралы келісім» (1992 ж. 13 наурыз) 

негізінде стандарттау, метрология және сертификаттау салаларындағы 

жҧмыстарды ҥйлестіру, стандарттау, метрология, сертификаттау және 

аккредитациялаудың негізгі бағыттарын анықтауға қҧрастырылған. 

Мемлекетаралық Кеңес мемлекетаралық стандарттарды қабылдайды.  

Мемлекетаралық Кеңес мҥшелерінің отырысы Мемлекетаралық 

Кеңестің жоғарғы органы болып табылады, ол жылына екі рет кезекпен мҥше 

елдерде – Келісімге қатысушыларда ӛткізіледі. Отырыстар арасында Кеңес 
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жҧмысын Тӛраға басқарады. Мемлекетаралық Кеңес тӛрағасының 

функцияларын кезекпен стандарттау, метрология және сертификаттау ҧлттық 

органдарының басшылары орындайды. Регионалды ақпараттық орталық пен 

эксперттер тобынан тҧратын   стандарттар бойынша Бюро Мемлекетаралық 

Кеңесінің жҧмыс органы болып табылады. 

1995 ж. Мемлекетаралық Кеңес стандарттау бойынша Халықаралық 

ҧйымдастыруымен (ISO) - Стандарттау, метрология және сертификаттау 

бойынша Еуразиялық Кеңес  ретінде бекітілді. Стандарттаудың еуропалық 

жҥйесінің негізгі принциптері тәуелсіздік және билік органдарымен 

ынтымақтасу. Америкалық жҥйеден ӛзгеше стандарттаудың еуропалық 

жҥйесі реттелген және ҧйымдасқан. Стандарттау бойынша Еуропада ҥш 

ҧйымдастыру бар: телекоммуникациялық стандарттардың Еуропалық 

институты ETSI (European Telecommunications Standards Institute),  

стандарттау бойынша Еуропалық комитет СEN (European Committee for 

Standardization), стандарттау бойынша Еуропалық электротехникалық 

комитет CENELEC (фр.- Comité Européen de Normalisation Électrotechnique), 

олардың барлығы жеке болып табылады.  СEN 1961 жылдан бар. Оның 

мҥшелері – Еуропаның 18 елі. 

Еуропалық жҥйе 1985 г. Еуропалық Одағының Кеңесі қабылдаған 

стандарттау және техникалық регламенттеудің жаңа амалдарының 

талаптарына негізделген. Оларға сәйкес стандарттау бойынша мемлекеттің 

қызметі денсаулығын немесе нарыққа ӛнеркәсіптік тауарлар жеткізу кезінде 

қауіпсіздік сақтаудың негізгі талаптарын орындалғанын бақылау болып 

табылады. Осы талаптарды сақтауды қамтуға техникалық мәселелерді шешу 

еркін стандарттардың ролі болып табылады. Сол ҥшін Еуропалық комиссия 

стандарттау бойынша еуропалық ҧйымдармен ӛзара тҥсіністік 

Меморандумына қол қойды. Соған сәйкес Еуропалық комиссия ӛзінің 

техникалық талаптарын жасамайтынын бекітті. Сонымен бірге еуропалық 

жҥйе сыртқы функцияларында орындап, еуропалық саудадағы техникалық 

барьерлерін жояды. Ҧлттық жҥйелерге қарағанда Еуропалық жҥйеде 

еуропалық стандарттаудың басымдылығы қамтылады. Осы принципке сәйкес 

жалпы еуропалық деңгейде жҧмыстар жасалса ҧлттық ҧйымдар ӛздерінің 

стандарттарын жасамайды. Сонымен бірге Еуропаның ҧлттық ҧйымдары 

жалпы еуропалық стандарттарын қабылдайды, еуропалық стандарттарға 

сәйкес болмаса ӛздерінің әзірлеулерін жояды.  

АҚШ. Америкалық стандарттау жҥйесінің ерекшелігі салалық 

спецификасын есепке ала отырып қамту ауқымы ӛте кең. Америкалық жҥйе 

ӛндірістік салалар бойынша тараған және стандарттау бойынша кӛптеген 

ҧйымдармен сҥйемелденеді, жеке және мемлекеттік. Америкалық 

стандарттары ӛндірістік ӛнеркәсіптердің және мемлекеттік билік 

органдарының нақты сҧрақтары бойынша бӛлек салаларға әзірленген. Жҥз 

жылдан астам америкалық стандарттау жеке сектордың инициативасымен, 

мемлекеттің қатыспауымен дамыған. Стандарттарды ендіргенде негізгі есеп 

ӛнімге, технологиялық процестер мен жҥйелерге техникалық талаптарды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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әзірлеу болып табылады.  

1918 жылы  стандарттау бойынша жеке ҧйымдар серіктестер 

федерациясы қҧрылдыды  – Америкалық ұлттық   стандарттар 

институты (ANSI -American national standards institute). Оның негізгі міндеті 

стандарттау саласында қызметін ҥйлестіру. ANSI – мемлекеттік емес  ҧйым  

оның қҧрамына 700 фирмалар, 30 ҥкіметтік органдар, 20 институт және 260 

кәсіпорындық, техникалық, коммерциялық және ӛнеркәсіптік ҧйымдар бар. 

ANSI қызметі мҧшелік жарналар мен қҧжаттарды сатудан табыстармен 

қаржыландырылады. АҚШта стандарттарды шамамен 600 ҧйымдар әзірлейді. 

Стандарттау жҥйесі еркін, сондықтан стандарттарға сәйкес болу міндетті 

емес.  

АҚШтың федералды ҥкіметі стандарттау ҧйымдарын 

қаржыландырмайды және басқармайды, бірақ жеке сектор сҥйемелдеуімен 

еркін стандарттауға сатып алушы және техникалық стандарттарды белсенді 

әзірлеушісі ретінде қатысады. Сонымен бірге федералды ҥкімет стандарттау 

процесі ҧлттық мҥделеріне сәйкес болуын бақылайды. Америкалық 

стандарттау жҥйесінің кҥрделілігіне қарамастан, ол ӛзінің тиімділігін 

дәлелдейді,  ӛндірушілерге ӛнімдерді жобалау, жасау және іске асыруға 

кӛмек береді, уақытысымен ӛндірістің, ҥкіметтің және тҧтынушылардың 

сҧраныстарын қамтамасыздандырады. Қазіргі кезде АҚШ әлемдік ӛндірістік 

ӛнімнің шамамен 25% жасайды. Ӛндірістің келесідей жоғарғы 

интеллектуалды тҥрлерінде: компьютерлік техника, авиақҧру, 

автомобилдерді жасау, темір жол кӛлік, ғарыштық техника,  т.с. бҧл ел 

лидерлік орында. 

Ресей Федерациясы. Кәзірде Ресейде стандарттаудың негізгі міндеті: 

жоғарғы сапалы, қауіпсіз және  бәсекеге қабілетті ӛнімді шығаруын, ӛндіруін 

және тҧтынуын  қамтамасыздандыратын нормативтік базаны дамыту және 

сҥйемелдеу. 1998 году жылы Ресей Госстандарты стандарттаудың ҥлттық 

жҥйесінің жаңа Концепциясын қабылдады. Осы концепцияға сәйкес 

стандарттар функциясы ӛнімдердің сапа және қауіпсіздік кӛрсеткіштерінің 

деңгейін орнатады. Осы деңгей санитария, гигиенаның замануи талаптарына 

сәйкес болуын, қоршаған ортаны қорғауды және адам мен олардың 

мҥліктерінің қауіпсіздігін қамтамасыздандырады. Ресей Госстандартының 

қҧқықтық статусы (Стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша 

Ресей Федерациясының Комитеті) «Стандарттау туралы» Заңымен бекітілген  

Сонымен бірге Ресей Госстандартын жалпы яғни бҥкіл елге бірдей 

болатын стандарттау бойынша барлық жҧмыстарды ӛткізудің ҧйымдық-
техникалық ережелерін орнатуға қҧқығы бар.  

Тақырып бойынша қосымша ақпаратты [2-5,8,9] алуға болады. 
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№10 дәріс. Сәйкестікті растау негіздері 

 

Дәрістің мазмұны: сертификаттау мәні және мазмҧны, негізгі 

терминдер және тҥсініктемелер, міндетті және ерікті сертификаттау, 

сертификаттау жҥйелеріне қатысу тҥрлері және тану бойынша келісімдер.  

 

Дәрістің мақсаты: сертификаттаудың негізгі анықтамаларын, мақсаты 

мен міндеттерін оқып ҥйрену; «Техникалық реттеу» Заңының негізгі 

ережелері; ӛнімді сертификаттаудың  принциптері, ережелері және тәртібі.  

  

          Сертификаттау латын тілінде  «Дұрыс жасалған» ҧғымын білдіреді. 

Ӛнімнің дҧрыс жасалғанына сенімді болу ҥшін оның қандай талаптарға сәйкес 

және оның осы сәйкестігі туралы нақты дәлелдерді қандай тҥрде алуға 

болатынын білу керек.  

 Сертификаттау саласында ҧйымдастыру-әдістемелік қамтамасыздан-

дыруды қҧрастыру стандарттау бойынша ISO халықаралық ҧйымына 

тапсырылған. ISO сертифакатту сҧрақтарында IEC Халықаралық 

электртехникалық комиссиямен ынтымақтасады. Сертификация саласындаи 

негізгі қҧжат ISO/IEC-тің 28 Нҧсқаулығы «Ҥшінші жақпен ӛнімді 

сертифакаттаудың типтік жҥйесінің жалпы ережелері» деп есептеледі. 

 ISO/IEC «сәйкес» терминін ҧсынады; бҧл ӛнімнің (процестің, қызметтің) 

берілген талаптарға сай екенін кӛрсететін, сенім тудыратын, ӛтініш беру 

мҥмкіндігі бар процедура. Бҧл:  

а) сәйкестік туралы  декларация, яғни ӛнімнің қойылған талаптарға 

сәйкестігін кӛрсететін дайындаушының жазбаша кепілдемесі;  

б) сертификаттау  -  ӛнімнің, процестің, қызметтің қойылған 

талаптарға сәйкес екендігін кӛрсететін ҥшінші тарап беретін жазбаша 

кепілдендіру амалы. 

  Сәйкестік туралы декларация келесі мәліметтерден тҧрады: 

декларацияны ҧсынатын дайындаушының мекен-жайы, бҧйымның 

таңбалануы және ол жайлы қосымша ақпарат; техникалық реттеу саласындағы 

нормативтік, қҧқықтық актінің атауы, ӛнімнің осы акттің талаптарына сай 

екені бекітіледі; ӛтініштің мазмҧнына дайындаушының жеке жауаптылығы 

туралы кӛрсетулер, т.б.  

Ҧсынылатын ақпарат сынау нәтижелеріне негізделген болуы қажет. 

Сәйкестік туралы декларация осы ӛнімнің жоспарланған шығарылу мерзімін 

ескере отырып, бірақ бір жылдан аспайтын мерзімде дайындаушының 

(орындаушының) ӛнімге қойған мерзімінде қабылданады.  

Сертификаттау арқылы сәйкестікті бекіту міндетті тҥрде үшінші 

тараптың қатысуын талап етеді. Осы жолмен сәйкестікті бекіту тәуелсіз, 

белгілі бір амалдар ережелері бойынша іске асырылатын, қойылған талаптарға 

сәйкестігін кепілдейтін амал болып табылады. 

 Сертификаттау қойылған талаптарға ӛнімнің (процестің, қызметтің) 

сәйкестігінің негізгі сенімді әдісі болып есептеледі. 
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Сәйкестікті дәлелдеу осы немесе басқа сертификаттау жүйесі 

бойынша жҥргізіледі. Бҧл жҥйе процедураға және басқаруғада қатысты 

сертификаттауды ӛзінің жеке ережелері бойынша іске асырылады.  

Сертификаттау жҥйесін қҧрайтындар:  

- жҥйені басқаратын, оның жҧмысын қадағалайтын және сертификаттау 

жҥргізуге ӛз қҧқын басқа органдарға бере алатын орталық органы;  

 - сертификаттауды жүргізудің ережелері мен тәртібі;  

 - сертификаттау кезінде оларға сәйкес екендігі тексерілетін 

нормативтік құжаттар;  

- сертификаттау амалдары (сұлбалары);  

- инспекциялық бақылау тәртібі.  

Сертификаттау жҥйелері ҧлттық, ӛңірлік және халықаралық 

деңгейлерде әрекет ете  алады. 

          Сертификаттау міндетті және ерікті сипатта болуы мҥмкін.  

 Міндетті сертификаттау  заңдар мен заңнамалық ережелер негізінде 

іске асырылады және міндетті стандарт талаптарына, техникалық 

регламенттер талаптарына тауардың (процестің, қызметтің) сәйкестігін 

дәлелдеуді қамтамасыз етеді. Осы нормативтік қҧжаттардың міндетті 

талаптары қауіпсіздікке және адамдардың денсаулығы мен қоршаған ортаны 

қорғауға қатысты болғандықтан, міндетті сертификаттаудың негізгі аспектісі 

қауіпсіздік және экология болып табылады. 

          Қазақстанда міндетті сертификаттау «Тҧтынушылар қҧқықтарын қорғау 

туралы»  заңымен ендірілген. Міндетті сәйкестілікке бекітуге жататын ӛнім 

техникалық реттеу саласындағы нормативтік, қҧқықтық актілерімен 

анықталады.  

          Ерікті сертификаттау жҥйелеріндегі сертификаттау бойынша орган 

мен ӛтінуші арасындағы келісім шарттарындағы заңды немесе жеке тҧлғалар 

бастамасы бойынша жҥргізіледі. Міндетті сертфикаттау жҥйелерінде міндетті 

сертификаттау органдары еркін сертификаттауды ӛткізе алады.  

Ерікті сертификаттауда сынаулар іске асырылатын нормативтік 

қҧжаттарды, әдетте, ӛтінуші ӛзі таңдайды.  Ӛнімді дайындаушы, жеткізуші, 

сатушы, тҧтынушы ӛтінуші болуы мҥмкін. Ерікті сертификаттау жҥйелері 

кӛбіне ҧзақ мерзімді әріптестік қатынастар негізінде сауданы дамытуға 

мҥдделі ӛнім тҧтынушылар мен дайындаушыларын біріктіреді. 

        Сертификаттау жүйелеріне қатысу ҥш тҥрде жҥргізілуі мҥмкін: 

сертификаттау жҥйесіне рҧқсат ету; сертификаттау жҥйесіне қатысу, 

сертификаттау жҥйесіне мҥше болу.  

Рҧқсат ету осы жҥйелердің ережелеріне сәйкес сертификаттауды іске 

асыруда ӛтінуші ҥшін мҥмкіндікті білдіреді. Мҥшелік пен қатысу 

сертификаттау органы деңгейінде белгіленеді.  

Қатысудың бірінші тҥрі ӛнім дайындаушы кәсіпорындарға, ӛнім 

жеткізушілерге қатысты. Олар таңдалған жҥйе шеңберінде ӛз ӛнімін 

сертификаттайды (мысалы, ерікті сертификаттауда)  немесе осы жҥйе 
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бойынша сертификаттауды ӛткізулері керек, мысалы,  міндетті сертификаттау 

ережелері негізінде.  

Сертификаттаудың басқа екі тҥр ҧлттық, ӛңірлік және халықаралық 

сертификаттау жҥйелеріндегі сертификаттау органының қызметіне қатысты.  

         Сертификаттау халықаралық сауданың дамуына ықпал етуі керек. Бірақ 

сертификаттау жҥйесінде техникалық кедергі болуы да мҥмкін. Саудада 

техникалық кедергілерді жоюға ӛзара тану туралы келісім кӛмектеседі (тану 

бойынша келісім  ISO/IEC-тің 2 Нҧсқаулығының терминологиясына сәйкес). 

Бҧл келісімдер қатысушы елдер санына байланысты біржақты, екіжақты, 

кӛпжақты болады. 

          Қазақстан Республикасында сертификаттау келесідей ҚР мемлекеттік 

заңдарына – «Тҧтынушы қҧқығын  қорғау туралы», «Техникалық реттеу 

туралы», сондай-ақ, «Ветеринария туралы», «Ӛрт қауіпсіздігі туралы»,  

«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы»  салалық 

заңдарына және басқа қҧқықтық актілеріне сәйкес ҧйымдастырылады және 

жҥргізіледі. 

         «Тҧтынушылар қҧқықтарын қорғау туралы» заң 1991  жылы 

қабылданған (2008 жылы ӛзгерістер енгізілген). Мҧнда бірқатар принциптік 

жаңа ережелер берілген: барлық ӛркениетті әлемде танылған 

тҧтынушылардың қҧқықтарын, ӛмір мен денсаулық ҥшін қызметтердің, 

жҧмыстардың, тауарлардың қауіпсіздігі қҧқын; орындалатын жҧмыстар мен 

кӛрсетілетін қызметтердің, сатып алатын тауарлардың лайықты сапасы қҧқын; 

тҧтынушы мҥдделер мен қҧқықтарын соттық қорғау және шығынды орнына 

келтіру  қҧқын бекітті. Сапасыз тауарларды сатуда немесе жҧмысттары дҧрыс 

орындамауда, қызмет кӛрсетуде жіберілген бҧзылушылықтарда 

тҧтынушының қҧқықтарын қорғау механизмін алдын ала қарастырады. Табыс 

табу ҥшін тауар сатып алатын жеке кәсіпкерлерді заң тҧтынушылар қатарына 

жатқызбайды. 

 «Техникалық реттеу туралы» заңы 2004 жылы қабылданды. Заңда 

сертификаттау мақсаттары орнатылған, сетрификаттау бойынша ҧлттық 

уәкілетті орган - ҚР уәкілетті органы анықталған. Осы органның қызмет 

бағыты, сәйкестікті міндетті және ерікті растаудың мағынасы, сертификаттау 

бойынша органдардың қҧқықтары, сертификаттау бойынша қызметтердің 

әртҥрлі бакғыттарының қаржыландаруы, т.б. қарастырылған.  

         Сәйкестікті ҥшінші тараптан бекіту жҥйелерінде стандарттарға 

сәйкестіктің екі әдісі қолданылады: сәйкестік сертификаты және сәйкестік 

белгісі. 

          Сәйкестік сертификаты – техникалық реттеу саласында нормативтік 

қҧқықтық актілермен, стандарттар ережелерімен немесе басқа қҧжаттармен 

тағайындалған талаптарға ӛнімдердің, қызметтердің сәйкестігін 

куәландыратын қҧжат. Сертификат стандарттың барлық талаптарына, сондай-

ақ оның жеке тарауларына немесе ӛнімнің нақты сипаттарына қатысты бола 

алады және ол қҧжатта анық ескертіледі 
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Сәйкестік белгісі - техникалық реттеу саласындағы нормативтік 

қҧқықтық актілермен, стандарттармен және басқа қҧжаттармен тағайындалған 

талаптарға сәйкестікті бекіту амалынан ӛнімнің, қызметтің ӛткендігі туралы 

сатып алушылырды ақпараттау ҥшін қолданылатын белгі. Сәйкестік туралы 

белгіні пайдалануға рҧқсатты (лицензияны) сертификаттау органы береді.   

Сертификаттауда пайдалану ҥшін тағайындалған стандарттың «Қолдану 

саласы» бӛлімінде оларды сертификаттау мақсаттары ҥшін қолданылуы 

туралы ескертілуі қажет. Стандартқа тек қана обьективті тексеруге мҥмкін 

болатын сипаттамалар енеді. Егер сынаулар реті олардың нәтижелеріне әсер 

ететін болса, онда стандартта сынаулардың ретін кӛрсетеді. Бҧзбайтын сынау 

әдістері тиімдірек. 

         Ӛнімнің сәйкестігін бекітуді жүргізу тәртібі міндетті сертификаттауға 

қатысты белгіленген (соның ішінде импортталатын ӛнімге), бірақ ерікті 

сертификаттауда да қолданылуы мҥмкін. Ӛнімнің сертификаттауын 

жҥргізудің тәртібінің жалпы прициптері  ISO/IEC-тің 2 Нҧсқаулығына сәйкес 

келеді. Сәйкестікті бекіту бойынша жҧмыстарды басқару техникалық 

реттеудің мемлекеттік жҥйесі шеңберінде іске асырылады. Сертификаттау 

бойынша тікелей жҧмысты сәйкестікті бекіту органдары және сынау 

зертханалары жҥргізеді. 

          Сертификаттау тәртібі: 

а) ӛнімді сертификаттау үшін сәйкестікті бекітетін органға ӛтініш 

түсіру; осы орган бір ай ішінде ӛтінішті қарайды және ӛз ӛнімін 

сертификаттау ҥшін ӛтінуші қай органды және қай сынау зертханасын таңдай 

алатындығы жайлы шешімін хабарлайды; 

б) сынау зертханасы жҥргізетін үлгілерді таңдау, сәйкестендіру және 

олардың сынауын жүргізу; сынаулардан кейін сынау хаттамалары бір-бірден 

ӛтінушіге және сәйкестендіруді бекіту жӛніндегі органға беріледі; хаттаманың 

сақтау мерзімі сертификаттың әрекет ету мерзіміне тең болады 

в) ӛндірісті бағалау; ӛндірісті  талдау ӛндірісті немесе сапаны басқару 

жҥйесін сертификаттауда жҥргізіледі; 

г) сәйкестік сертификатын беру; б) және в) тармақшалар бойынша 

сарапшының қорытындысы жасалады; бҧл басты қҧжат, соның негізінде 

сәйкестік бекіту жӛніндегі орган сарапшының қорытындысын береді; осы 

орган сәйкестікті беру және тіркеу нӛмірін берудің негізін кӛрсетіп, 

сертификат әзірлейді, онсыз сертификат жарамды болмайды. 

Сәйкестік сертификатын алғанға дейін ӛлшеу қҧралдары мемлекеттік 

метрологиялық бақылау және тексеруден ӛтуі қажет. Сәйкестік сертификаты 

бекіту сҧлбасымен тағайындалған, бірақ ҥш жылдан аспайтын мерзімге 

беріледі.  Сертификатталған ӛнім ҥшін инспекциялық бақылау сертификаттың 

әрекет етуінің және сәйкестендіруді қолданудың, бірақ жылына бір реттен кем 

емес барлық   мерзімінде жҥргізіледі.   

 Тақырып бойынша қосымша ақпаратты [2-5, 8,9] алуға болады. 
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 №11 дәріс. Сапаны басқару  (квалиметрия негіздері) 

 

Дәріс мазмұны: квалиметрия, сапаның кӛрсеткіштер тҥрлері, сапаның 

кӛрсеткіштерін анықтау әдістері. 

 

Дәріс мақсаты: сапа кӛрсеткіштерін бағалау әдістерін, қалыптастыру 

ережелерін, қасиеттерін оқу. 

 

 11.1 Ӛлшеу және сапаны бағалау 

Тҧтынушылардың белгілі қажеттіліктерін қамтамасыздандыру 

мҥмкіншіліктеріне сәйкес ӛнімнің қасиеттер жиынтығы оның сапасы деп 

аталады. Сапаны басқару ҥшін біріншіден оны бағалау, ал идеалды жағдайда - 

ӛлшеу керек.  

 Сапаны бағалау сҧрақтарын квалиметрия оқиды. Сапа деп аталатын 

қасиет физикалық шама болып табылмайды және метрологиялық кӛз қарасы 

жағынан ӛлшенбейді, себебі осы қасиеттің заңдаңдырылған ӛлшемі жоқ. 

Сонда да физикалық шамаларды ӛлшеу аналогиясы негізінде квалиметрияда 

сапаны бағалаудың (сонымен бірге сан жағынан да) практикалық 

ҧсынымдары алынған.  

 Бір шаманы анықтау және ӛлшеу тек қана оны басқа салыстыру бірлігі 

болатын белгілі шамамен – ӛлшеммен салыстырып орындауға болады. 

Метрологияда осындай ӛлшемдер ретінде физикалық шамалардың бірліктері 

болып табылады. 

Физикалық шамалардың аналогтары квалиметрияда сапа 

кӛрсеткіштері болып табылады. «Физиқалық шама» және «сапа кӛрсеткіші» 

тҥсініктемелер жақын, бірақ тең емес.  

Физикалық шама табиғаттың объективті қасиеттерін кӛрсетеді, ал сапа 

кӛрсеткіші – белгілі жағдайлардағы қоғамдық қажеттіліктерін. Мысалы, 

масса – физикалық шама, ал ӛнім массасы – оның тасымалдылық кӛрсеткіші; 

жарықтандыру – физикалық шама, ал жҧмыс орынның жарықтығы - 

эргономикалық кӛрсеткіш.  

Сапа - ӛнімнің кҥрделі, кӛпӛлшемді қасиеті, оның тҧтыну қасиеттер 

жиынының жалпылаған сипаттамасы. Бағалау мақсатымен ол сапаны 

анықтайтын компоненттердің тек қана шағын санын есепке алатын. 

қарапайымдыланған модельмен кӛрсетеіледі. Қажет болса, сапа моделі 

жетілдіріледі, сапаны басқа жағынан сипаттайтын ӛнімнің жаңа қасиеттері 

есепке алынады. Кері қарай – модель қарапайымдылануы мҥмкін.  

 

11.2 Сапа кӛрсеткіштерінің қасиеттері және оларды қалыптастыру 

ережелері  

Физикалық немесе физикалық емес (экономикалық, гуманитарлық, 

әлеуметтік, т.б.) шамалар болатынына сәйкес сапа кӛрсеткіштері физикалық 

шамалар бірліктерімен немесе келісім бойынша қабылданған бірліктермен 
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(мысалы, балл, балдық шкала) кӛрсетіледі.  

Сапа кӛрсеткіштері бірлі-жарым немесе комплексті деп бӛлінеді. Бірлі-

жарым кӛрсеткіштері сапаны анықтайтын қасиетерінің бірі болады; 

комплексті кӛрсеткіштер бірнеше бірлі-жарым кӛрсеткштерінен 

қҧрастырылады.  

Комплексті кӛрсеткіштері бірлі-жарым кӛрсеткіштерінен олар 

арасындағы белгілі функционалдық тәуелділіктерінен қҧрастырулары мҥмкін, 

немесе келісім бойынша қабылдаған бірлі-жарым кӛрсеткіштерінің 

комбинациясы болуы мҥмкін. Мысалы, радиоаппаратураның сапасының 

бірлі-жарым кӛрсеткіші ретінде кернеу кӛзінің U кернеуін және тҧтынатын I 

тогын таңдап, Р = UI функционалдық тәуелділігін қолданып, комплексті 

кӛрсеткішті – тҧтынатын Р қуатты алуға болады. 

Егер де объективті функционалдық тәуелділік болмаса, сапаның 

комплексті кӛрсеткіштерін қҧрастыру ҥшін субъективті әдісін қолданады – 

орта салмақты принципі бойынша, келесі формулардың біреуін қолданып: 

- орта арифметикалық салмақтау мәні 
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- орта гармоникалық салмақтау мәні 
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- орта геометриялық салмақтау мәні 
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Салмақты коэффициенттер ig  кӛмегімен әрбір iQ  бірлі-жарым сапа 

кӛрсеткішінің маңыздылығы немесе қҧндылығы (салмағы) есепке алынады. 

Сапа кӛрсеткіштерінің салмақтарын анықтаудың есебі, әдетте, келесі шарттан 

есептелінеді 

                                                          
.1

1




n

i

ig                                              (11.4) 

 Практикада келесідей ҧсынымдар орнатылған: 

-  болмашы айырмашылықтары бар біртекті кӛрсеткіштер біріктірілсе, 

онда сапаның комплексті кӛрсеткішін есептеу ҥшін орта арифметикалық 

салмақтау мәні қолданылады; 

- кӛрсеткіштердің айтарлықтай айырмашылықтары бар болса, онда орта 

гармоникалық салмақтау мәнін қолдану ҧсынылады; 

- комплексті кӛрсеткішті орта геометриялық салмақтау мәнімен 
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біріктіру комплексті кӛрсеткішті қҧрастырудың ең универсалды амалы деп 

есептеледі. Біртекті емес (әртҥрлі ӛнімдерге немесе оларды қолданудың 

әртҥрлі шарттарына жататын) немесе шашырауының деңгейі жоғары бірлі-

жарым кӛрсеткіштерді осы сҧлба бойынша біріктіреді.  

Егер де комплексті кӛрсеткіш қҧрамына сапаның әр текті 

кӛрсеткіштерін кіргізсе, оларды қатыанасты тҥрде кӛрсету керек.  

Ӛнім сапасын кӛпмлексті кӛрсеткішпен бағалағанда бір бірлі-жарым 

кӛрсеткіштердің тӛмен мәндерін басқа кӛрсеткіштің мәнін негізсіз кӛтеріп 

ӛтеуге тырысу амалдары қолданылуы мҥмкін. Осындай мҥмкіншіліктерді 

жою мақсатымен сапа кӛрсеткішін вето коэффициентіне кӛбейтеді. Бір 

маңызды бірлі-жарым кӛрсеткіштің мәні рҧқсат етілген шектерден шықса бҧл 

коэффициент нолге айналады, басқа жағдайларда бірге тең. Осыған 

байланысты, ӛнімнің ең болмағанда бір маңызды қасиеті мҥмкін емес аз 

болса, сапа кӛрсеткіші нолге айналады. 

Бірлі-жарым кӛрсеткіштер негізінде алынған сапаның комплексті 

кӛрсеткіштерін жоғарғы деңгейдегі комплексті кӛрсеткіштерге  біріктіруге 

болады. Сонымен, сапа кӛрсеткіштердің қҧрылымы кӛпдеңгейлі болады. 

Жағарғы деңгейдегі кӛрсеткіштерге кӛшкенде ӛнім сапасының моделі ӛрескел 

болады, соңында сапаны жалғыз – жалпыланған кӛрсеткішпен бейнелеуге 

келтіреді. . 

Сапаның комплексті кӛрсеткіштерін ӛнім қасиеттерінің анықталған 

тобына қатысты қҧрастыруға болады. Осындай кӛрсеткіштер топтық деп 

аталады. Мысалы, ӛндіріс ӛнімдері ҥшін топтық кӛрсеткіштері тағайын, 

сенімділік, қауіпсіздік, т.б. кӛрсеткіштері болады. 

Сапаны экономикалық кӛз қарасы жағынан бағалау ҥшін комплексті 

кӛрсеткіштің тҥрі – сапаның интегралды кӛрсеткіші болып табылады. Ол 

келесі жолмен қҧрастырылады: ӛнімді қолданудың пайдалы эффектінің оны 

жасау және пайдалануға кеткен шығындар шамасына қатынасы. Мысал 

ретінде, автомобиль сапасының интегралды кӛрсеткіші ретінде оның 1 км 

жҥрісіне кеткен ҥлестік шығындары: 

         ,
L

ÇÇ
K ïî

y


  

мҧнадғы Зо және Зп – сәйкесінше, ӛзіндік қҧны мен кҥрделі жӛндеуге 

дейін автомобильді пайдалануға кеткен шығындар;   

                 L - кҥрделі жӛндеуге дейін автомобильдің жҥрісі.  

 

11.3  Сапа кӛрсеткіштерін анықтаудың әдістері 

 Сапа кӛрсеткіштерінің мәндерін анықтау ҥшін қҧралдық және экспертті 

әдістері қолданылады. 

Құралдық әдістер шектелген жағдайларда қолданылады: сапа 

кӛрсеткіштері физикалық шамалар болады және нормаланған метрологиялық 

сипаттамалары бар ӛлшеу қҧралдары бар.  Сонымен, сапа кӛрсеткіштерін 

қҧралдық әдісімен анықтау метрологяның кәдімгі ӛлшеу есептеріне айналады. 
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Техникалық қҧралдарын қолдану мҥмкін емес немесе экономикалық 

тиімсіз болса ӛлшеудің сапа кӛрсеткіштерін жксперттік әдбарлық түрлері, 

қатынас шлалаларға дейін, істерімен  бағалауға болады. Мысалы, спортта, 

ғылымның гуманитарлық салаларында эргономикалық немесе эстетикалық 

кӛрсеткіштерін бағалау ҥшін эксперттік эдістері қолданылады. Ӛлшеу 

шкалалардың барлық тҥрлері, қатынас шкаласына дейін, қолданылады.  

Органолептикалық және социологиялық әдістер эксперттік әдістерінің 

тҥрлері болады.  

Органолептикалық әдіс объект қасиеттерін адамның сезім органдары 

кӛмегімен бағалауда негізделген: кӛру, есту, дәм сезу, иіс сезу және дәм. 

Мысалы, шәй сапасын дегустаторлармен бағалау.  

Социологиялық әдістер халықтың немесе белгілі топтардың жаппай 

саулнамасына негізделеді, бҧл кезде әр индивидуум эксперт ролінде болады.  

Барлық эксперттік әдістерде «техникалық емес» ӛлшеу қҧралы адам-

эксперт бар деп есептеледі. Сонымен бірге, сәйкес қасиеттің мӛлшерін адам 

ӛз қиялында елестетеді деп санаймыз. Осындай әдіснамалық амалда 

негізделіп сапа кӛрсеткіштерінің эксперттік бағаларын ӛлшеу нәтижесі, ал 

бағалау процедурасының ӛзін – сапаны ӛлшеу деп атайды. 

Келесіні ескеру керек: эксперттік бағалар ӛлшеу нәтижесі емес, тек қана 

ӛрескел бағалаудың нәтижесі. Сонда да әзірше ӛлшенбейтін ӛнімнің 

тҧтынушылық қасиеттерін эксперттік бағалаудың маңызды қолданбалы мәні 

бар; олар бағаланатын қасиеттерінің интенсивтілігі бойынша объекттерді 

салыстыруға, классификациялауға мҥмкіндік береді. 

Ӛнім сапасының эксперттік бағасын бір адам бере алады, бірақ бағаның 

дҧрыстығын кӛтеру мақсатымен бағалаудың топтық әдісін қолданады. 

Бағалардың тиімділігін қамтамасыз ету ҥшін эксперттік комиссия мҧқият 

таңдалынып, аттестаттану керек.  

Кандидаттарды эксперттік комиссияға таңдау ҥшін олардың 

қҧзыреттілігін тестілеу жолымен тексереді. Эксперттік топтарды 

қҧрастырғанда эксперттердің бағаларының келісішілігін және тәуелсіздігін 

қамтамасыздандыру қиыншылықтардың бірі болып табылады. Сондықтан 

комиссияны қҧрастырудың аяқталу кезеңінде эксперттердің ӛзін-ӛзі және 

ӛзара бағалауларын ӛткізу орынды болады. Ӛзін-ӛзі бағалау келесі жолмен 

орындалады: топтың әр мҥшесі белгілі уақытта анкетаның сҧрақтарына жауап 

беріп, оларды сәйкес жауаптармен салыстырып, ӛзінің білімдерін тексереді. 

Объекттердің сапасын бағдалағанда әдетте жоғарғы ӛзін-ӛзі бағаларына ие 

бар эксперттік комиссиялар сирек қателеседі. Ӛзара бағалауда осындай 

әдістеме бойынша орындалады, тек эксперттер бір-бірін тексереді.  

  Тақырып бойынша қосымша ақпаратты [2,4] алуға болады. 
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А қосымшасы 

ТП АБЖ-ің құрылымдық сұлбасы 
 

 
А.1 сурет - ТП АБЖ-ің қҧрылымдық сҧлбасы 
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Б қосымшасы 

Ӛлшеулердің негізгі түрлері мен әдістері 
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В Қосымшасы 

Ӛлшеулер қателіктерінің классификациясы 

 

 

Б.3 сурет – Ӛлшеулер қателіктерінің классификациясы 
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Г қосымшасы  
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Д Қосымшасы 

 

Ӛлшеу құралдардың  қателіктері 

 
   ӚЛШЕУ ҚҦРАЛДАРДЫҢ  ҚАТЕЛІКТЕРІ     

              

              

ӚҚ қайталап 

қолдану 

кезіндегі 

кӛрініс 

сипатына орай 

 

ӚҚ қолдану 

шартына 

орай 
 

ӚҚ қолдану  

режиміне 

орай 
 

Ҧсыну 

формасына 

орай 
 

Ӛлшенетін 

шама мәніне 

орай 

              

 жҥйелік    негізгі    статикалық    абсолют    аддитивті  

 кездейсоқ    қосымша    динамикалық    салыстыр-  

малы  

  мультипликативті  

          келтірілген    сызықтық  

             гистерезис  

Д.1 сурет – Ӛлшеу қҧралдардың қателіктерінің классификациясы



 

 

Д Қосымшаның жалғасы 

 

 

     А)     у                    у = fp (Х) 

       у2                              у = fн (Х) 

       у1 

                                                                       

                                                                                      

                                                       х                                                   

                                 х1 

 

Б)       у 

                                        у = fн (Х) 

 

                                                                                       х 

Д.2 сурет – Ӛлшеу қҧралдың аддитивті қателігінің графигі 

(А - жҥйелік, Б – кездейсоқ) 

 

 

А)                                                                    Б) 

 у 

   

y1 

y2                    

               

                               

                              

 

                                             

  x1       x2 

 

 

 

 

 

                        

x 

 

  y 

Д.3 сурет – Ӛлшеу қҧралдың мультипликативті қателігінің графигі 

(А - жҥйелік, Б – кездейсоқ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.4 сурет – ӚҚ сызықтығының қателігінің графигі 

 

Д Қосымшаның жалғасы 

 

ад 
ад 

fp(x) 

fн(x) 
fн(x) 

x 

x 

y 

fp(x) 

fн(x) 
 



 

 

 
 

Д.5 сурет – ӚҚ гистерезисінің қателігінің графигі 
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