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Кіріспе 

 

Зертханалық жұмыстарды орындаудың мақсаты техникалық және 

зертханалық өлшеу құралдары туралы студенттердің теориялық білімдерін 

тереңдете отырып, өлшеу құралдарын қолданып, жұмыс істеу, 

эксперименттік мәліметтер алу, оларды өңдеу машықтарын қалыптастыру 

болып табылады.  

 

1 Зертханалық жұмыстарды орындау реті мен талаптары 

 

Әр топ оқу кестесіне сәйкес жұмыс істейтін топшаларға бөлініп, 

зертханалық жұмыстарды орындайды. Кестеден шығып қалған  студенттер 

мұғалімнің жетекшілігімен қосымша кесте бойынша жұмысты орындайды.  

Төменде келтірілген үлгі бойынша зертханалық жұмыстардың 

орындалғаны жөнінде есеп жазылады. Оны әр студент жеке орындайды және 

келесі сабаққа кіру рұқсатын алу үшін мұғалімге көрсетді. 

Әр жұмысты орындап болған соң, алынған тәжірибелік мәндер бақылау 

хаттамасына толтырылады, мұғалімнің немесе зертханадағы жауапты 

инженердің қолы қойылып, одан ары өңдеуге жіберіледі. 

Келесі сабаққа кіру рұқсатын алу үшін әр студент жұмыстың теориялық 

негіздері бойынша дайындалып, жұмыстың орындалу ретін, эксперименттік 

өлшеулердің хаттамалары мен кестелерін жазып, даярлап келуі керек. 

Дайындықсыз келген студент сабаққа жіберілмейді, жұмысты өтеу 

графигіне сай қосымша уақытта жеке тапсырмалар бойынша орындайды. 

Өлшеу хаттамасын мұғалім тексеріп, қол қойған кезде ғана жұмыс 

орындалды деп саналады. 

Студент келесі жұмысты орындауға дайындық жасаумен қатар, 

алдынғы жұмысты орындағаны туралы түбегейлі есеп беруге дайын болуы 

керек: барлық есептеулерді жасап, кестелерді толтырып, сызбаларды 

тұрғызып, өлшенген шамалардың қателіктерін бағалап, жазып келуі керек. 

Келесі сабақтың басында мұғалім жұмысқа дайындықты ғана 

тексермейді, өткен сабақта жасалған жұмыстың есебін де тексереді. Есеп 

дұрыс жасалған болса қол қойып, студентті сабаққа жібереді. 

Жұмысты қорғауға дайындық барысында студент дәрістер жинағы мен 

ұсынылған әдебиеттер бойынша теориялық сұрақтарға жауап даярлап, 

алынған мәліметтерге сараптама жасайды. Жұмысты қорғау барысында 

студент орындалған жұмыстың теориялық негіздері бойынша білімдері мен 

тапсырмаларды орындауда алған тәжірибелік машықтарын таныта білуі 

керек.  

Зертханада жұмыс орындау кезінде студент бірінші сабақта мұғалім 

таныстырған қауіпсіздік техникасы ережелерін қатаң сақтауға тиісті, 

зертханадағы аспаптар мен қондырғыларға сақтықпен, ұқыптылықпен 

қарауы керек. 
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2 Есеп беру үлгісі 

 

1) Титул парағы АЭжБУ-ң зертханалық жұмыстарды орындауға 

арналған стандарттары талаптарына сай жазылады. 

2) Зертханалық жұмыстың нөмірі және тақырыбы. 

3) Зертханалық жұмыстың мақсаты және негізгі мазмұны. 

4) Қондырғының сұлбасы және оның түсініктемесі. 

5) Эксперименттік мәліметтерді алғашқы өңдеу алгоритмі және есептік 

формулалары. 

6) Қателіктерді бағалаудың есептік формулалары. 

7) Зертханалық жұмысты орындау реті. 

          8) Бақылау хаттамасы кесте түрінде келтіріледі. 

9) Алынған тәуелділіктердің есептелулері және сызбалары. 

10) Зертханалық жұмыстың нәтижелерін сараптау және қорытынды 

шығару. 
 

3 Бақылау хаттамасын жазуға және өлшеу нәтижелерін өңдеуге 

нұсқаулар 

 

Зертханалық жұмыстарды орындау барысында қалыптасқан 

тәжірибелік машықтардың ең бастысы эксперименттік мәліметтермен 

сауатты жұмыс істей білу.  

Өлшеу нәтижелерін алғашқы өңдеудің ең тиімді жазылуының кейбір 

ұсыныстары төменде келтіріледі. 

 

3.1  Өлшеу нәтижелерін сызбалық өңдеу 

  

Физикалық шаманы тікелей өлшенген және есептік жолмен алынған 

мәндерінің сызбаларын тұрғызу мына мақсаттарды көздейді:  

1) Алынған тәуелділіктерді көрнекі түрде келтіру және оларды 

теориялық заңдылықтармен немесе басқа зерттеулердің мәліметтерімен  

салыстыру. 

 2) Алынған тәуелділіктердің параметрлерін – еселеушілерді, 

көрсеткіштерді және басқа сандық тұрақтыларды   сызбалық-аналитикалық 

немесе жай сызбалық жолмен анықтау мүмкіндігіне ие болу. 

 3) Екі жағдайда да сызба тұрғызу кезінде эксперименттік мәліметтердің 

дәлдігін және диаграммаларды қолдану ыңғайлылығын қамтамасыз ететін 

белгілі ережелерді сақтай отырып, жұмыс істеу қажет. 

 4) Ең алдымен тәуелділіктің сипатына сәйкес келетін координаталық 

тордың түрін таңдап алу керек. Мұнда клтірілетін тәуелділік сызықтық 

тәуелділікке өте жақын болуы тиіс. 

 5) Координата осьтерінде масштаб таңдаған кезде барлық алынған 

эксперименттік нүктелер сызбаға түсуін ескерген абзал. Диаграммалардың 

жұмыстық өрісін толық пайдалану үшін координата басы ретінде сызбасы 
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салынып жатқан шаманың ең кіші мәніне сәйкес келетін дөңгелек санды, ал 

шкала соңы ретінде шаманың максимал мәнін алған ыңғайлы болады. 

 6) Сызбаны интерполяциялау және одан шаманың мәндерін алу оңай 

болу үшін масштаб қарапайым болғаны дұрыс. 

 7) Координата осі бойындағы шкала жай сандардың дөңгелек мәндері 

қатарынан тұруы керек, мысалы: 0, 1, 2, 3, 4 … 

                                            0, 2, 4, 6, 8 …  

                                            0, 5, 10, 15, 20 ...  

                                            0, 25, 50, 75, 100... т.с.с. 

Диаграммалардың жұмыстық өрісін толық пайдалану үшін координата 

басы шаманың нөлдік мәнімен сәйкес келмеуі мүмкін. 

8) Координата осі бойындағы шкаланың ең кіші бөлігі шаманың осы 

оське түсірілетін сенімділік интервалының ұзындығымен сәйкес келуі керек. 

Егер қателік шкаланың ең кіші бөлігінен асып кетсе, таңдалған масштабта 

эксперименттік нүктелердің шашырауы заңдылық тәуелділікті тағайындау 

немесе шамаларды бір-бірімен корреляциялау мүмкіндігін тудырмайды. Ал 

сенімділік интервалының ұзындығы шкаланың ең кіші бөлігінен аз болса, 

тәуелділік жалпылама болып шығады да, кездейсоқ факторлардың 

эксперименттегі ықпалы байқалмай қалады. 

9) Сызбада өлшеніп жатқан шаманың белгіленулері және өлшем 

бірліктері келтірілуі керек. Әртүрлі шамаларға сәйкес келетін сызбалар 

жинағы бір өрісте келтірілген болса, онда әр қисыққа тиесілі нүктелерді 

белгілеу үшін әртүрлі символдар қолдану керек. Сызбалық өңдеу ыңғайлы 

болу үшін әр нүктенің сенімділік интервалын сызбадағы мәннің кіретін өрісі 

ретінде келтіру ұсынылады. 

10) Эксперименттік нүктелерді жалпыламалау арқылы алынған 

тәуелділіктің сызбалық сипаттамасы үздіксіз қисық түрінде шығуы керек. 

Сызбадағы мәндердің кіретін өрісінен ауытқып кетпеуі керек.  Бұл мақсатта 

сынық қисықтарды алуға болмайды. Қандай да бір физикалық жағдайларда 

тәуелділіктің өзгеру сипаты қажет етсе, сынық қисықты қолдануға болады.   
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4 Зертханалық жұмыс № 1. Өлшеу құралдарының метрологиялық 

сипаттамаларын анықтау және тәжірибелік мәндерді статистикалық 

өңдеу 

 

4.1  Жұмыстың барысы 

 

Жұмыстың   мақсаты:   өлшеу   құралдарының   метрологиялық 

сипаттамаларын анықтау әдістерін үйрену.  

Бұл жұмысты орындау кезіндегі студенттің міндеттері: 

1) Кездейсоқ қателік орын алатын кездегі эксперемент нәтижелерін 

өңдеу әдістерімен танысу. 

2) Көп рет анық өлшеу кезіндегі қателіктерді анықтаудың практикалық 

машықтарын меңгеру. 

3) Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамаларын анықтау. 

Жұмысты орындауға осы нұсқауды, дәрістер конспектілерін және 

анықтама кітаптардың тарауларын оқып, танысқаннан кейін ғана кірісу 

керек. 

 

4.2 Зертханалық қондырғының сипаттамасы 

 

Бұл жұмысты зертханадағы жылу техникалық шамаларды өлшейтін 

кезкелген қондырғыда орындауға болады. Атап айтқанда 4.1 суреттегі 

қондырғы қолданылады.  Қондырғыға  Щ69000  текті логометр орнатылған. 

Үстелде МСР-63 кедергілер магазині бар қондырғы метрологиялық өлшеуге 

және логометрдің шкаласын тексеруге жағдай туғызады. 

 

4.3 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

Экспериментті жургізу үшін логометрдің сүлбесі қолданылады. Бұл 

жерде  Rt-орнына  МСР-63  кедергілер магазині  қосылады. Логометрді 

тексеру бүкіл шкаласының цифрленген нүктелерінде жүргізіледі. Ол үшін 

өлшемдер кестесінен цифрленген температураларға сәйкес келетін 

кедергілер мәндері алынады.   

Өлшеу келесі қадамдар бойынша  жүргізіледі: 

- Кіру кедергісін баяу өзгерте отырып, құралдың тілшесін шкаланың 

тексеріліп жатқан нүктесіне алдымен мәндердің өсу жағынан (Rмi), содан соң 

кему жағынан (Rбі) жақындату арқылы мәндер алу керек. Осылай тексеріліп 

жаткан шкаланың барлық tn - нүктелеріне қойып шығу керек. Берілген 

температураға сәйкес келетін кедергінің Rмi және Rбі мәндері 4.1 кестесіне 

енгізіледі. 

- (Щ6900) логометрдің шкаласының тексіріліп жатқан әрбір нүктесінде 

кедергінің Rмi және Rбі мәндерін анықтайтын тәжірибелерді 10 реттен жүргізу 

керек. 
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4.1 сурет – Қондырғының қағидалық сұлбасы 

 

4.1 Кесте – Қателіктерді бағалаудың эксперименттік нәтижелері 

tn ºC 0 50 100 150 200 250 300 

Rгр,Ом 46,00 55,06 63,99 72,76 81,43 89,96 98,44 

Rм1,Ом        

Rм2,Ом        

Rм3,Ом        

Rм4,Ом        

Rм5,Ом        

Rм6,Ом        

Rм7,Ом        

Rм8,Ом        

Rм9,Ом        

Rм10,Ом        

Rб1,Ом        

Rб2,Ом        

Rб3,Ом        

Rб4,Ом        

Rб5,Ом        

Rб6,Ом        

Rб7,Ом        

Rб8,Ом        

Rб9,Ом        

Rб10,Ом        

 

Ескерту: 4.1 кестедегі температуралардың мәндері тексеріліп жатқан 

аспаптың шкаласына сәйкес болу керек. Rгр мәндері қолданылған кедергілік 

термометрдің градуирлік сипаттамасына сай алынады.  
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4.4 Нәтижелерді өңдеу 

 

4.4.1 ∆мі, ∆бі – абсолют кателіктерді анықтау. 

Кедергілік термометрдің градуирлік сипаттамасын және 4.1 кестені  

қолданып, абсолют қателіктерді есептеп, нәтижесін 4.2 кестеге енгізеді. 

                                           ∆мі = R
гр

n – Rмі                                                                (1) 

                                           ∆бі  = R
гр

n – Rбі ,                                                                             (2) 

мұндағы ∆бі  , ∆мі - көрсеткіштердің абсолют қателіктері; 

Rn
rp

 –  аспап   шкаласының  тексеріліп  жатқан   нүктелері  үшін 

градуирлеу кестесінен алынған кедергінің мәндері;  

Rмі және Rбі – аспап   шкаласының  тексеріліп  жатқан нүктесіндегі 

кедергінің мәндері.  

 

4.2 кесте – Эксперименттік нәтижелердің абсолют қателіктері 

∆і 

tn ºC 

0 50 100 150 200 250 300 

∆м1               

∆м2               

∆м3               

∆м4               

∆м5               

∆м6               

∆м7               

∆м8               

∆м9               

∆м10               

∆б1               

∆б2               

∆б3               

∆б4               

∆б5               

∆б6               

∆б7               

∆б8               

∆б9               

∆б10               

∆м,орт                  

∆б,орт                 

∆с               

В(вариация)               
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4.4.2 Жүйелік қателіктерді анықтау. 

Қателіктің жүйелік құраушысын (∆с) салыстыру нүктесінде мына 

формула арқылы анықтаймыз: 

∆с =(∆м,орт + ∆б,орт )/2. 

Бұл формула сонымен қатар кіру сигналының ақпараттық параметрінің 

функциясы ретінде формула, график және кесте түрінде көрсетілуі мүмкін. 

 

4.4.3 Көрсеткіштердің вариацияларын анықтау. 

Вариация Вn=|∆м,орт+∆б,орт| формуласы бойынша өлшеудің әр 

нүктелерінде есептеледі. 

Мұндағы  ∆м,орт, ∆б,орт – бүкіл шкала нүктелеріндегі орташа 

арифметикалық мәндері. 

 

4.4.4 ∆°– қателіктердің кездейсоқ құраушыларын анықтау. 

Аспап кателігінің кездейсоқ құраушысы төмендегі сиппатамалармен 

берілуі керек. 

4.4.1.1 Өлшеудің орташа арифметикалық мәндерінен кездейсоқ 

ауытқулары 

∆°м і = ∆мі - ∆м, орт, 

∆°бі = ∆6і   -  ∆6,орт, 

 

мұндағы ∆°мі, ∆°бі - өлшеу диапазонындағы тексеріліп жатқан әрбір 

нүктедегі қателіктердің кездейсоқ құраушылары. 

 

4.4.4.2 Орташа квадраттық ауытқудың бағасы 

 

  ( 
 )  √

∑( м    )
 
 ∑(      )

 

  (   )
, 

мұндағы L - әр нүктедегі тәжірибелер саны. 

 

4.4.5 Өрескел қателікті анықтау. 

Өрескел ауытқу мен сенімді нәтижелерден құрылған мәндердің 

арасындағы шекараны тексеру қиынға түседі. Ең оңайы орташа квадраттық 

ауытқудың бағасынан үш есе артық болатын қателіктері бар нәтижелерді 

алып тастау. (3Sn) - нен артық болатын кездейсоқ қателіктердің пайда болу 

ықтималдығы өте аз (0.0023) және өлшеу нәтижесі "дәлдіксіз" деп табылып 

келесі есептерден алынып тасталуы керек. 
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4.3 кесте  - Эксперимент нәтижелерінің кездейсоқ қателіктері 

∆◦ 

tn ºC 

0 50 100 150 200 250 300 

∆°м1               

∆°м2               

∆°м3               

∆°м4               

∆°м5               

∆°м6               

∆°м7               

∆°м8               

∆°м9               

∆°м10               

∆°б1               

∆°б2               

∆°б3               

∆°б4               

∆°б5               

∆°б6               

∆°б7               

∆°б8               

∆°б9               

∆°б10               

Sn(∆°)        

3·Sn(∆°)        

 

4.4.6   Қателіктің    кездейсоқ    құраушысының үлестірілу функциясын 

анықтау. 

4.4.6.1 Интервалдардың і-ге жақын мәндері жуықтап алынады 

і=1+3.2 lgK, 

мұндағы К – барлық жүргізілген өлшеулердің жалпы саны. 

4.4.6.2 Интервалдардың көлемі ∆і - ∆ і-1 мына формула арқылы 

анықталады 

∆і - ∆ і-1 = (∆° max - ∆° min) / і. 

4.4.6.3 О – нүктесі белгіленетін ∆° сандық осі тұрғызылады (4.2 сурет). 

Бұл нүктенің екі жағында 0.5(∆і - ∆ і-1) мәндері қойылады, сосын бүтін 

интервалдардың (∆° і - ∆°і-1) мәндері қойылады, осылай (∆° max ÷ ∆° min) 

интервалдың шеткі мәндері жабылғанша жалғастыру керек. 

 

 

 

 

 



13 
 

    
 

4.2 сурет – Кездейсоқ қателіктің үлестірілуінің сандық осі 

 

4.4.6.4 Сандық ось бойынша кездейсоқ қателіктің (∆°і-1- ∆° і) интервалға 

түсетін ni мәндерінің саны анықталады. 

4.4.6.5 Қателіктің і-интервалға түсуінің ықтималдығының 

салыстырмалы жиілігі былай есептеледі Рі= ni/К. 

Барлық нәтиже 4.4-кестесіне енгізіледі. 

 

4.4 кесте – Кездейсоқ кателіктердің статистикалық қатары 

i ∆i-1 ∆i ∆i * ni Pi Pi* 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

∑       

 

4.4.6.6  4.3 кестесі бойынша кездейсоқ қателіктердің үлестірілуінің 

эмпирикалық графигі – гистограммасы тұрғызылады. 

 

4.3 сурет – Кездейсоқ қателіктердің үлестірілуінің гистограммасы 
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4.4.7 Өлшеу кұралдарының метрологиялық сипаттамаларын анықтау. 

4.4.7.1 Кездейсоқ ∆° шамалардьң Гаусс үлестірілуі бойынша өлшеу 

нәтижелерінің құралдың дәлдік класымен анықталатын шегінен шығьп 

кетпейтіндігінің ықтималдығы анықталады.  

4.4.7.2   Кездейсок қателіктердің тәжірибе жүзінде алынған үлестірілуі 

бойынша тексеріліп жатқан аспапқа дәлдік класын беру қажет. 

Кездейсоқ қателіктердің мәндері А) 0,95; В) 0,997 ықтималдықтарынан 

аспау керек. 

Дәлдік класын К катарынан аламыз. К=(1;1,5;2;2,5;3;3,5;6,0;7,0;)*10
n
 

мұнда n=1;0;-1;-2,... ; 

      

Ескерту: 4.4.7.1; 4.4.7.2 пунктерін орындағанда Гаусс үлестірілуі үшін 

кажетті сенімділік интервалының кестесін колдану керек (Ә3), (Ә6), (Ә8). 

  

4.5 Есеп беру талаптары 

 

1) Өлшеулердің нәтижелері кестелерге енгізіледі. 

2) Есептеу нәтижелері гистограмма және алынған метрологиялық 

сипаттамалар түрінде 4.1- 4.3 кестелерге енгізіледі. 

3) Жұмыстың қорытындысы жасалады. 

 

4.6 Бақылау сұрақтары 

 

1) Қателіктер қандай белгілер бойынша бөлінеді? 

2) Жүйелік қателердің бар екенін калай анықтаймыз және оларға калай 

тузету енгіземіз? 

3) Өрескел қателік калай анықталады? 

4) Өлшеудің    кездейсоқ кателіктерінің пайда болу себептері. 

5) Кездейсоқ қателіктердің қандай негізгі касиеттері бар? 

6) Қателіктерді көрсетудің кандай негізгі формалары бар? 

7) Негізгі және косымша қателіктердің айырмашылығы неде? 

8) Өлшеу аспаптарының метрологиялық сипаттамаларын көрсету 

формалары. 

9) Сенімділік ықтималдық пен сенімділік интервал қалай анықталады? 

10) Өлшеу нәтижелерін қалай көрсету дұрыс болады? 
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5 Зертханалық жұмыс № 2. Техникалық термометрлерді тексеру 

және градуирлеу 

 

5.1 Жұмысты орындау кезіндегі студенттің міндеттері 

 

1) Техникалық термометрлердің әртүрлі құрылымдарымен  және 

типтерімен, олардың негізгі қасиеттерімен танысу. 

2) Техникалық термопараларды градуирлеу және тексеру әдістерімен 

танысу. 

3) Термопараларды градуирлеу үшін кажетті аспаптар мен 

жабдықтарды зерттеу. 

4) Сандық вольтметр және потенциометр көмегімен термопараның 

ЭҚК-ін есептеу тәжрибесін меңгеру. 

Жұмысқа осы әдістемелік нұсқаулармен, дәрістер конспектісімен,  

төмендегі әдебиеттермен және тараулармен танысқаннан кейін кірісу керек. 

(Ә3, Ә6 - 1, Ә6 - 3, Ә6 - 4, Ә6 - 14, Ә6 - 16). 

 

5.2 Қондырғының сипаттамасы 

 

Техникалық термометрлерді градиурлеу қондырғысының сұлбасы 5.1 

суретте келтірілген. Қондырғы электрлік нихромды қыздырғышы бар құбыр 

тәріздес пештен тұрады. Шығындарды азайту үшін қыздырғышы бар фарфор 

түтікше, жылудан оқшауланған қабыққа орналастыралады. 

Қорғаушы қаптамалардан босатылған үлгілік (ТПП типті) және 

тексеріліп жатқан (ТХА типті) термометрлердің термопаралары пештің 

ұзындығының 2/3 бөлігіндегі фарфор құбырға орнатылған металл блокқа 

батырылған. Бұл металл блок үлгілік және тексеріліп жаткан 

термопаралардың жұмыстық дәрежелерінің температураларының тепе-

теңдігін қамтамасыз етеді. Үлгілік термопараның жұмыстық ұшын металға 

тиюден сақтау үшін, ол керамикалық қалыпқа бекітілген. 

Термометрлердің термопараларының еркін түйіндері стенд тақтасына 

жалғанған және олардың температуралары стендке орнатылған сынаптық 

термометрмен өлшенетін бөлме температурасына тең болады. Нәтижелерді 

өңдеген кезде берілген температураға түзету енгізу керек. Пеш 

температурасы кернеу  шамасына тәуелді қалыптасады, вольтметр 

көрсетулері арқылы есептеледі. Кернеуді реттеу стендке орнатылған 

зертханалық автотрансформатордың көмегімен іске асады. 

Стендке орнатылған, пештегі термопараны градуирлеу 110-500°С 

аралығында жүргізіледі. Үлгілік және тексеріліп жатқан термопаралардың 

термоэлектр қозғаушы күшін өлшеу ПП-63 типті тасымалды 

потенциометрмен немесе (Ф-266) сандық вольтметрмен жүзеге асыралады. 

Пештегі температураны бақылауды сандық өлшеу аспабы арқылы 

жүргізуге болады. 
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5.1 сурет– Қондырғының қағидалық сұлбасы 

 

 5.3 Жұмыстың орындалу реті 

 

5.3.1 Қондырғы сұлбасымен және оның элементтерімен танысу. 

Тасымалды потенциометрді немесе сандық аспапты жұмысқа дайындау. 

5.3.2 Пеш қыздырғышының тұтқасын қосып, пешті 100°С-ке дейін 

қыздыру керек. Пеш температурасы үлгілік термопараның ТЭҚК-сі немесе 

Ф-266 сандық аспап арқылы қадағаланады. Берілген температураға 

жеткеннен кейін пеш кернеуін төмендетеді. Бұл кезде пеш температурасы 

минутына 1-2°С тан аспайтындай болып азаяды. 

5.3.3 Үлгілік және тексеріліп жатқан термометірлердің ТЭҚК-сін 

өлшеуді 4-5 рет қайталау керек. Термометрдің ТЭҚК-н өлшеу үлгіліктен 

басталып, бірдей уақыт аралығында кезек-кезек орындалады. 

5.3.4 Байқау нәтижесі тексеру хаттамасына жазылады. Екінші 

температуралық нүктені алу үшін, пешті 150°С-қа дейін кыздырады, үшінші 

нүкте 200°С-та алынады т.с.с. Әр кезде пеште стационарға жақын жылулық 

жағдай қалыптасады. Осындай шарттарда термометр ТЭҚК-і өлшенеді. 

Өлшеулер бірінші нүктедегідей жүргізіледі. 

 

    5.4 Нәтижелерді өңдеу реті 

 

5.4.1 Алынған өлшеу нәтижелеріне талдау жүргізу.  

Егер қате өлшеулердің салдарынан өрескел нүктелер байқалса, оларды 

алып тастау керек. Ары карай әр нүктеге үлгілік ретінде ТЭҚК-ң орташа 

арифметикалық шамасын табамыз. Нәтижелерді өндеудің бұл әдісін 5.3.2 

пунктте көрсетілген термопараны градуирлеу және олардың ТЭҚК-н есептеу 

шарттарын сақтау үшін қолдануға болады. Қалыптасқан тәртіп шарттары 

сақталмаған жағдайда үлгілік және техникалық термометірлер ТЭҚК-ң мәнін 

орташа арифметикалық мән ретінде анықтау мүмкін емес. Бұл жағдайда 

қателіктерді азайту үшін қайталап өлшеу тұрақты температурада емес, 

ақырын өзгеріп отыратын температурада жүргізілгенін ескеру керек, яғни 
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сызбада көрсетілгіндей (5.2 сурет). Бірдей өлшемдерде алынған үлгілік және 

тексеріліп жатқан термометрлердің орташа температуралары бір-біріне 

қатысты ығыстырылады. Үлгілік және тексеріліп жатқан термометрлердің 

орташа температураларының үйлесуі бірінші өлшеу нәтижесін және үлгілік 

термометр ТЭҚК-сін немесе ақырғы техникалық мәнін  алып тастау аркылы 

іске асырылады (үлгілік термометрден бастап тең өлшеулер жүргізілген 

жағдайда). Бір термометр үшін жүргізілген өлшеулердің қалған жұп саны 

екінші термометрдің өлшеулерінің тақ сандарының арасына орналасады да, 

табылған температураның орташа мәні екі термометрге ортақ болады. 

Пештегі температура ретінде үлгілік термометр көрсетулері алынады.   

 

                  
 

5.2 сурет – Үлгілік және техникалық термометірлердің ТЭҚК-ң 

температураға тәуелділік сызбалары 

 

5.4.2  Техникалық термометр үшін ТЭҚК-нің температураға тәуелділік 

сызбасын алу.  

Стандартты градуирлеу кестесінен ТЭҚК-нің 50-ге еселік (100, 200, 

250, 300 т.с.с) температураларға сәйкес мәндері табылады. ТЭҚК-нің осы 

мәндерін техникалық термометрдің ТЭҚК-нің сәйкес мәндерімен салыстыру 

арқылы кестесіндегі мәнінен ауытқу мөлшері табылады. Егер 

термопараларды тексеру бос түйіндер температурасы 0°С-ке тең болмаған 

жағдайда жүргізілсе, онда нәтижелерді өңдегенде термопараның ТЭҚК-нің 

орташа арифметикалык мәндеріне түзету енгізу керек. Термопараның бос 

ұштарының t0 мәні үшін түзету жұмыстық ұштарының температурасы t0 –ға 

тең және бос ұштарын температурасы 0°С кезіндегі термометрдің ТЭҚК-не 

тең. Егер бос ұштарының температурасы 0°С-ке тең болмаған жағдайда, 

үлгілік термометрдің ТЭҚК мәндеріне де түзетулер дәл осылай енгізіледі. 

 

 (   )   (    )   (    ). 
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5.3  сурет – Термоэлектрлік термометрдің еркін ұштарының 

температурасына түзету енгізу 

 

5.5 Есеп беру талаптары 

 

1) Термопараларды градуирлейтін қондырғының қағидалық сұлбасы. 

2) Термопараларды тексеру хаттамасы және оған косымша техникалық 

термометр үшін ТЭҚК-нің температураға тәуелділік сызбасы. 

3) Термометрді стандартты градуировкасы бар аспаппен бірге 

қолдануға болатындығы туралы шешім. 

 

5.6 Бақылау сұрақтары 

 

1) Термоэлектрлік термометрдің бос ұштарының температурасына 

түзету қалай енгізіледі? 

2) Термоэлектрлік термометрдің бос ұштарының температурасына 

түзетуді автоматты түрде енгізудің сұлбасын түсіндіру. 

3) Термоэлектродты заттарға кандай талаптар қойылады? 

4)Термоэлектрлік термометрлердің еркін ұштарының 

температураларының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін кандай 

қондырғылар қолданылады? 

5) Температураны жанасу әдісі арқылы өлшегенде қателіктер қандай 

факторлармен шартталынады? 

6) Температураны тұрақтандыру құралын бір бөлмеде, ал 

термопараның еркін ұштарын екінші бөлмеге орналастыруға бола ма? 

7) Әртүрлі градуировкалы термоэлектрлік термометр үшін бірдей 

компенсациялық өткізгіштерді қолдануға бола ма? 
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ХАТТАМА 

Жұмыс орындалған күн______________________ 

Жұмыстық тексерілетін термометрдің градуировкасы_________  

Тексеру жүргізудегі үлгілік термометр градуировкасы________ 

Үлгілік термометр №________________________ 

Үлгілік потенциометр №_____________________ 

Сыртқы қарау бойынша ескертулер_________________________ 

Тексеру шарттары: еркін ұштарының температурасы °С_______ 

Тексеруді жүргізген______________________________________. 

 

5.1 кесте –Термоэлектрлік термометр көрсетулері, Е, мв 

Термометр Үлгілік Тексерілетін 

Температуралық 

нүктелер 

100 150 ... 500 100 150 ... 500 

ТЭҚК мәндері:  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

        

ТЭҚК-нің     

орташа 

арифметикалық 

шамасы 

        

Еркін түйіндердің 

температурасына 

келтірілген 

ТЭҚК, °С 

        

Куәлік       

бойынша үлгілік    

термометрге 

жасайтын түзету 

        

Температура, °С         

Тексерілетін 

термометрдің 

кателіктері 

        

Қорытынды         
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5.2 кесте – Стандарттық термоэлектрлік тсрмометрлердің ТЭҚК-нің кестеде 

градуирленген мәнінен ауытқулары 

 

Термопаралардың 

атаулары 

 

Градуиров- 

калардың 

шартты    

белгілеулері 

 

Термопаралардың 

жұмыстық еркін 

ұштарының  

температура 

интервалы ,°С 

 

Мүмкін болатын 

ауытқуы (қателік) , мВ 

Платинородий ПП-1 - 20 дан 300 0,01 

(10% родий) 

платина 

 300-ден 1600-ге 

дейін 

0,01+2,5·10
-5

·(t - 300) 

    

Платинородий ПР-30 300-ден1800-ге 

дейін 

0,10+3,3·10
-5

·(t - 300) 

(30% родий)    

Платинородий    

( 10% родий)    

Хромель- ХА -50-ден 300-ге 

дейін 

0,20 

алюмель  300-ден 800-ге 

дейін 

0,26+2,0·10
-4

·(t - 300) 

    

Хромель-копель ХК -50-ден 300-ге 

дейін 

0,20 

  300-ден 800-ге 

дейін 

0,26+2,04·10
-4

·(t - 300) 

    

НК СА НКСА 100 0,06 

қорытпала-  200 және 300 0,12 

рынан  300  және   1000-

нан жоғары 

0,15 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

6 Зертханалық жұмыс № 3. Манометрлерді тексеру және зерттеу 

 

6.1 Жұмыс мақсаты 

 

Жұмыстың мақсаты: жүк поршенді және дифформациялық 

манометрлердің құрылысымен, қысымды өлшеу әдістерімен танысу. 

 

6.2 Жұмысты орындау барысындағы студенттің міндеттері 

 

1) Үлгілік және техникалық манометрлердің жұмыс істеу қағидасымен 

және кұрылысымен танысу. 

2) Үлгілік жүкпоршенді манометрдің көмегімен техникалық құбырлы 

серіппелі манометрді тексеру әдісімен танысу. 

3) Манометрге тексеру жүргізу әдістерін меңгеру. 

4) Серіппелі жүкпоршенді манометрлермен жұмыс істеудің 

практикалық әдістерін меңгеру. 

Жұмысқа дәрістер конспектілері мен келесі оқу құралдарымен 

танысқаннан кейін кірісу керек (Ә6, тараулар 10-1, 10-2, 10-3, 13-1). 

 

      
 

6.1 сурет – Қондырғының қағидалық сұлбасы 

 

6.3   Зертханалық қондырғының сипаттамасы 

 

6.3.1 Манометрлерді тексеру стенді. 

МГП-60 типті үлгілік жүкпоршенді манометрдің зертханалық стенді 

өздігінен жазатын және көрсеткіш манометріне арналған. Стендте 

тексерілетін манометр үлгілік манометрге  қосылған. Үлгілік манометрдің 

сұлбасы 6.1 суретте көрсетілген. 

Аспаптың негізгі элементтеріне мыналар жатады: 1 - жүкті колонка  

және үлгіленген жүктер орналастырылатын жүкті табақша арқылы бекітілген 
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2 - поршень. Поршень мен 3 - жүктердің қосынды салмағына тең қысым, 

яғни 4 - штуцерге жалғанған тексерілетін манометрге арналған қысым аспап 

колонкасын толтыратын трансформаторлық май аркылы беріледі. Ине тәрізді 

вентильдер (5,8 және 11) манометр мен колонканы ажыратуға арналған. 

Колонканы маймен толтыру 6 - маховик арқылы айналатын винттік 7 - 

штоктың көмегімен іске асыралады. 

Үлгіленген жүктер қысымды тек 0.5 кгс/см
2
; 1.5 кгс/см

2
 және 1-50 

кгс/см
2 

аралағында ғана алуға мүмкіндік береді. 50 кгс/см
2
 - ден үлкен 

шкалалы манометрлерді тексеру үшін тексерілетін манометірдің 

керсеткіштерімен салыстырылатын және 4 - немесе 9 - штуцердің біреуіне 

орналасқан бұрандалық пресс және үлгілік серіппелік манометр 

қолданылады. МГП-60 аспабының мүмкін болатын негізгі абсолюттік 

қателігінің ∆0 шегі 0,02%-ке тең. Тексерілетін аспаптың негізгі ∆ абсолюттік 

қателігі мына шартты қанағаттандыру керек: 

∆ ≥ 4∆0. 

6.3.2 МГП-60 жүк поршенді манометрмен жұмыс істеу тәртібі.  

Тексерілетін манометрдің шкаласының кейбір көрсеткіштеріне сәйкес 

келетін кысымды алу үшін, келесі операцияларды орындау қажет. 

6.3.2.1  Үлгілік манометр аспапта көрсетілген деңгейге винттердің 

бұралуы арқылы орналастырылады. Сағат бағытына қарсы айналатын 6 - 

маховиктің көмегімен аспаптың колонкасын маймен толтырады, ол 10 -

вентильді ашу арқылы іске асады. 

6.3.2.2  10 - вентильды жабамыз. Тексерілетін манометрге косылған 5 – 

вентильді, үлгілік  манометрге косылған 8 - штуцердің вентилді және 11 - 

вентильді ашу керек. 

6.3.2.3  Манометр шкаласының тексеру көрсеткішіне дәл келетін жүк 

санын 2 поршень табақшасына салады. 6 - маховикті сағат тілімен айналдыра 

отырып, 2 - поршенді теңестірілген күйге келтіреміз, поршеннің бату 

тереңдігі бос жолдың жартысына тең болу керек. 

6.3.2.4  2 - поршенді сағат тілімен қолмен айналдырады және 

поршеннің айналуы кезінде тексерілетін манометрдің көрсеткіштерін алады. 

6.3.2.5  Манометрді тексеріп болғаннан кейін маховиктің айналуымен 

аспаптағы қысымды нөлге дейін төмендетеміз және жүкті түсіреміз. 

 

6.4 Жұмыстың орындалу тәртібі 

  

Алдымен стендте көрсетілген аспаптың жұмыс істеу қағидасымен және 

кұрылысымен танысу керек. Артық қысымды өлшеуге арналған өздігінен 

жазатын және көрсететін аспаптар қабылданған мемлекеттік стандарт 

бойынша, өлшеу аспаптары мен өлшеу бірліктерін тексеру кұралдарының 

әдістерімен тексеріледі. Тексеру кезінде келесі шарттар орындалуы қажет: 

- қоршаған ауа температурасы мен ылғалдылығы мына мәндерге тең 

болу керек: t=20°C, φ=60-80 %; 
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- вибрация аспап тілшесінің тербелісіне аспаптың стандарт бойынша 

берілген шегінен артық әсер етпеуі кажет; 

- аспап кысым туғызатын құрылғыға қосылған және жұмыстық 

қалыпта болу керек; 

- қысым туғызатын құрылғы қысымның жайлап өсіп, төмендеуін 

қамтамасыз етуі, сонымен катар көрсеткіштің жоғарғы шегіне тең қысымға 

төзімді аспаптың және көрсеткіштерді алу кезіндегі қысымның 

тұрақтылығына жағдай жасауы керек. 

Тексеруде келесі операциялар орындалады: 

1) Сыртқы тексеру; 

2) Тілшенің нөл мәнінде тұруын тексеру; 

3) Қателік пен вариацияны анықтау; 

4) Электроконтакттық манометрлерді тексеру кезінде сигналды 

құрылғының көрсету қателігі мен вариациясын анықтау;  

5) Диаграмманың жүріс қателіктерін анықтау (өздігінен жазатын 

манометрлерді тексеру кезінде). 

 

6.4.1 Сыртқы тексеру. 

Сыртқы тексеруде келесі талаптар орындалуы керек: 

 - тексерілетін  аспаптар ақаусыз, коррозияға ұшырамаған, корпус, 

штуцер, әйнек, циферблат және тілшелері зақымданбаған және таза болуы 

тиіс; 

- маркировка мен сандық кұрылғы стандарттық талапқа сәйкес келуі 

керек. 

 

6.4.2 Тілшенің нөл мәнінде тұруын тексеру. 

1) Аспапқа "0" мәнге сәйкес келетін кысым беру керек және осы кезде 

тілше аспаптың негізгі қателігінен аспайтындай шамамен нөл белгісінен 

ауытқуы керек. Аспап жұмыс істеу қалпында болуы керек. 

2) Аспаптың арнайы құрылғыларыңда тілшені нөлге келтіру керек. 

 

6.4.3 Аспаптың варияциясы мен қателігін анықтау. 

1) Үлгілік құбырлы серіппелі манометрдің қателігі мен вариациясын 

анықтау.  

Тексеру үшін үлгілік аспап ретінде жүкпоршенді МГП-60 манометрі 

колданылады. Оны жүргізу үшін техникалық манометрді 5 – вентильдің 

көмегімен ағытып,   колонканы 11 - вентильмен және үлгілік құбырлы 

серіппелі манометрді  8 - вентильмен  май құбырына қосу   керек. Үлгіленген 

жүктің санын бір-бірлеп өзгертіп және әркезде поршенді жүгімен 

теңестірілген калыпқа келтіріп, үлгілік кұбырлы серіппелі манометрдің 

көрсеткіштерін жазып алу керек. Максимал қысымға жеткенде тексерілетін 

манометрді 5 минут бойы ұстап тұру керек. Тәжірибе әр нүктеде қысымды 

жоғарылату және төмендету арқылы 2 реттен жүргізіледі және қортындысы 

6.1 кестеге енгізіледі. 
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2) Тексерілетін техникалық құбырлы серіппелі манометрдің қателігі 

мен вариациясын анықтау.  

Техникалық манометрге тексеру жүргізу үшін колонканы 11 - 

вентилмен май құбырынан ажырату керек (6.1 сурет), техникалық 

манометрді 5 – вентильдің көмегімен және үлгілік құбырлы серіппелі 

манометрді  8 – вентильдің көмегімен май құбырына қосу керек. 

Тексеру үлгілік құбырлы серіппелі манометрдің көрсетулерін 

тексерілетін манометр шкаласының 5-10 мәндеріне сәйкес келетін 

техникалық манометр көрсетулерімен салыстыру аркылы жүргізілуі керек, 

алдымен қысымның өсуі бойынша, содан соң сол мәндердегі кемуі бойынша 

анықтаймыз. Тексерілетін манометр шкаласының шекті мәніне жеткенде, 

кысымның төмендеуі кезінде сезгіш элементтердің нәтижесін анықтау 

мақсатында, осы қысымда 5 минут ұстаймыз. Санау көрсеткішінің кейінгі 

әрбір тексерілетін мәнінде, манометр корпусын қолдың ұшымен ақырын соғу 

арқылы кайталап, санау жасалынады. 

Қысымның кемуі және өсуі бойынша әр нүктеде тәжірибе 2 реттен 

кайталанып жасалынады. Тексеру нәтижелері 6.2 кестеге енгізіледі. 

 

6.5 Есеп беру талаптары 

 

1) Жұмыстың тақырыбы мен оның қысқаша түсініктемесі; 

2) Стендте көрсетілген манометрлердің сұлбасы мен жұмыс істеу 

қағидалары; 

3) Үлгілік аспап сұлбасы мен жұмыс істеу қағидасы; 

4) Тексеру қорытындысы; 

5) Жұмыс қорытындысы; 

6) Бақылау сұрақтарына жауап беру. 

 

6.6 Бақылау сұрақтары 

 

1) Құбырлы серіппелі манометрдің жұмыс істеу қағидасы. 

2) Құбырлы серіппенің серпімді деформациясының қысымға 

тәуелділігі қалай анықталады? 

3) Манометр көрсеткішінің варияциясы қалай анықталады? 

4) Қысым аспабының көрсетулерінің дистанциялық берілісінің 

түрлерін атаңыздар. 

5) Қысымның сұйықтық аспаптарының негізгі түрлерін атаңыздар. 

6) Электроконтактық манометрдің жұмыс істеу қағидасы. 

7) Манометрді орнықтыру ережелері. 

8) Қысымды өлшеу үшін аспаптардың қандай сезгіш элементтері 

қолданылады? 

9) Жүк поршенді манометрдің құрылысы және жұмыс істеу қағидасы 

қандай? 
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Хаттама 1 

Үлгілік құбырлы манометр №_________, өлшеу шегі_______________, 

шкала бөлігінің бағасы______________,  дәлділік класы  _________. 

Үлгілік аспап:  жүк поршенді манометр МГП-60, №________________, 

дәлділік класы 0,02. 

 

6.1 кесте – Үлгілік құбырлы серіппелі манометрді тексеру 

Үлгілік 

манометрдің 

көрсетулері 
Тексеріліп жатқан манометрдің көрсетулері 

Шка- 

ла 

бөлі- 

гі 

кгс

/ 

см
2
 

Хн , 

МПа 

Қысымды  жоғарылату кезінде Қысымды төмендету кезінде 

Шка- 

ла 

бөлі- 

гі 

кгс/ 

см
2 

Хі , 

МПа 

Қателік 

Шка- 

ла 

бөлі- 

гі 

кгс/ 

см
2
 

Хi, 

МПа  

Қателік 

∆, МПа δ, % 

 

 

∆, МПа δ, % 
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Хаттама 2 

 

Техникалық құбырлы серіппелі манометр №__________________, 

өлшеу шегі_______________, шкала бөлігінің бағасы______________,  

дәлділік класы_________. 

Үлгілік құбырлы серіппелі манометр №______________________, 

өлшеу шегі_______________, шкала бөлігінің бағасы______________,  

дәлділік класы_________. 

Үлгілі манометрдің көрсеткіштеріне түзету________________________. 

 

6.2 кесте – Техникалық құбырлы серіппелі манометрді тексеру 

Үлгілік 

манометрдің 

көрсетулері 
Тексеріліп жатқан манометрдің көрсетулері 

Шка- 

ла 

бөлі- 

гі 

кгс

/ 

см
2
 

Хн , 

МПа 

Қысымды  жоғарылату кезінде Қысымды төмендету кезінде 

Шка- 

ла 

бөлі- 

гі 

кгс/ 

см
2 

Хі , 

МПа 

Қателік 

Шка- 

ла 

бөлі- 

гі 

кгс/ 

см
2
 

Хi, 

МПа 

Қателік 

∆, МПа δ, % 

 

 

∆, МПа δ, % 
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7. Зертханалық жұмыс № 4. Автоматты потенциометрді тексеру 

7.1 Жұмыстың мақсаты 

 

ТермоЭҚК-ін компенсациялық әдіспен автоматты потенциометрдің 

көмегімен өлшеу және автоматты потенциометрді тексеру әдістемелерін 

зерттеу. 

 

7.2 Жұмысты орындау барысындағы студенттің міндеттері 
 

1) Автоматты зертханалық потенциометрдің құрылысымен және жұмыс 

істеу қағидасымен танысып, зерттеу.   

       2) Автоматты электрондық потенциометрдің сұлбасымен және жұмыс 

істеу қағидасымен танысып, зерттеу.  

 3) Автоматты потенциометрді тексеру әдістемелерін зерттеу.  

 4) ТермоЭҚК-ін компенсациялық әдіспен автоматты және зертханалық 

потенциометрдің көмегімен өлшеу машықтарын меңгеру.  

Жұмысты орындауға дәрістер конспектілерін, силлабуста және осы 

әдістемелік нұсқауларда ұсынылған әдебиеттердің тарауларын оқып, 

танысқаннан кейін ғана кірісу керек. 

 

7.3 Зертханалық қондырғының сипаттамасы 

 

Қондырғының құрамына зертханалық ПП-63 потенциометрі және 

автоматты электрондық потенциометр кіреді. 

Дәлдік класы 0,05 тұрақты тоқтың ПП-63 типті тасымалды потенциометрі 

ТермоЭҚК-ін және кернеулерді компенсациялық әдіспен өлшеуге, 

техникалық термопараларды, пирометрлік милливольтметрлерді, автоматты 

потенциометрлерді тексеруге, тұрақты тоқтың баяу реттелетін кернеуін алуға 

арналған.   

ПП-63 потенциометрінің беткі панелінің түрі 7.1 суретте келтірілген. Өтпелі 

өлшеу кедергілерінің тұтқалары потенциометрдің беткі панеліне шығарылған. 

Жұмыстық тоқты орнату үшін қолданылатын резисторлар (R27 и R28) 

қосарланған жылжымалы реостат түрінде жасалған. Үстіңгі кіші тұтқасы жұмыстық 

тоқты жуықтап реттеуге, ал астыңғы үлкен  тұтқасы дәлдеп реттеуге арналған.  

Реттелетін кернеу көзін реттеуші (R36 и R37) резисторлар да қосарланған 

жылжымалы реостат түрінде жасалған. Үстіңгі кіші тұтқасы кернеуді жуықтап 

реттеуге, ал астыңғы үлкен  тұтқасы дәлдеп реттеуге арналған.  

П2 – штепсельдік  ауыстырып салғыштың үш күйі бар: 

а) «х 1» – өлшеу шегі 0 - 25 мВ; 

б) «х 2» – өлшеу шегі 0-50 мВ; 

в) «х 3» – өлшеу шегі 0 -100 мВ. 

Сонымен қатар, жұмыс істеу түрлерін ауыстырғыш ПЗ және сызықтық 

имитациялау ауыстырғышы П4 келтірілген. 
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7.1 сурет – ПП-63 потенциометрінің беткі панелі 

7.4  ПП-63 потенциометрінің құрылысы 

 

7.4.1  Аспаптың жалпы түрі. 

Аспаптың жалпы түрі 7.1 суретте келтірілген. Аспаптың металдық беткі 

панеліне мынадай тетіктер орнатылған: 

- қозғалмалы бөлігі тартпамен бекітілген магнитоэлектрлік жүйенің «Г» нөл - 

гальванометрі (нөл - индикатор);   

- «ГРУБО», «ТОЧНО» түймелері гальванометрді өлшеу сұлбасына қосуға 

арналған; 

- В1 тумблерінің екі күйі бар: 

а) «К» - калибрлеу, потенциометрдің жұмыстық тоғын бақылау, 

б) «И» - өлшеу. 

- В6 полярлықты ауыстырып қосу;  

- В2 қорек көзінен ажыратып қосушы; 

- «НЭ», «Г», «БП», «БИ» клеммалары: 

а) қалыпты элементтің, гальванометрдің, потенциометр батареясының 

және қорек көзі батареясының сыртқы түрлері қолданылған кезде ВЗ, В4, В5, 

В7 тумблерлерін «Н» күйіне келтіріп қояды, 

б) қалыпты элементтің, гальванометрдің, потенциометр батареясының 

және қорек көзі батареясының ішкі түрлері қолданылған кезде В3, В4, В5, В7 

тумблерлерін «В» күйіне келтіріп қояды.  

- «X» клеммасы ПП-63 потенциометрін сыртқы сұлбаға қосуға арналған. 

 

7.4.2  ПП-63 потенциометрін жұмысқа даярлау. 

Жұмысты бастау алдында барлық басқару және реттеу органдары 

төмендегідей күйлерде болуы керек: 
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- аспапты қорек көзінен ажыратып қосушы В2 тумблері «ВЫКЛ» 

күйінде;   

- қалыпты элементтің, гальванометрдің, потенциометр батареясының 

және қорек көзі батареясының ажыратып қосушы В4, В5, В3, В7 – 

тумблерлері элементтердің ішкі түрін қолданғанда «В», ал сыртқы түрлерін 

қолданғанда «Н» күйінде болуы керек; 

- В6 полярлықты ауыстырып қосу тумблері «+» күйінде; 

- «ГРУБО», «ТОЧНО»  түймелері – бекітілмеген (босатылған) күйде; 

- В1 тумблері – «И»  күйінде. 

Қалған басқару және реттеу органдары кез-келген күйде бола береді. 

Жұмысты бастау алдында механикалық түзеткіштің көмегімен 

гальванометрдің тілшесін нөлге келтіріп қою керек.  

 

7.4.3 ПП-63 потенциометрінің көмегімен ТермоЭҚК-ін өлшеу.  

 1) Өлшеу объектісін «X» клеммасының ұштарына полярлығын сақтай 

отырып, қосу керек.  

 2) Жұмыс істеу түрлерін ауыстырғыш ПЗ тетігі «ПОТЕНЦИОМЕТР» 

күйіне қойылады. 

 3) Аспапты қорек көзінен ажыратып қосушы В2 тумблері «ВКЛ» күйіне 

қойылады.  

 4) П2 – штепсельдік  ауыстырып салғышты өлшеніп жатқан ТермоЭҚК-інің 

шекті мәніне сәйкес келетін интервалдың тұсына келтіреді: 

а) «х 1» – ТермоЭҚК-інің шекті мәні 25 мВ-қа дейін болса; 

б) «х 2» – ТермоЭҚК-інің шекті мәні 50 мВ-қа дейін болса; 

в) «х 3» – ТермоЭҚК-інің шекті мәні 100 мВ-қа дейін болса. 

5)  Жұмыстық тоқты нөлге келтіру үшін В1 тумблерін – «К»  күйіне ауыстырып 

алып, төменгі әрекеттерді орындау керек: 

- алдымен «ГРУБО» түймесін басып тұрып, R28 тұтқасын бұрай отырып,   

гальванометрдің тілшесін нөлге жуықтап келтіреді; 

- содан соң «ТОЧНО» түймесін басып тұрып, R27 тұтқасын бұрай отырып, 

гальванометрдің тілшесін нөлге дәл келтіреді. 

6) В1 тумблерін «И»  күйіне ауыстырылады. 

ЭҚК-ін өлшеу үшін П1 тұтқасының және Rp реохордының көмегімен ЭҚК-

інің кестеге сәйкес күтілетін мәнін орнатып қояды, «ГРУБО» түймесін басып 

тұрып,  Rp реохордының тұтқасын бұрай отырып, гальванометрдің тілшесін нөлге 

жуықтап келтіреді. Содан соң «ТОЧНО» түймесін басып тұрып, Rp реохордының 

тұтқасын бұрай отырып, гальванометрдің тілшесін нөлге дәл келтіреді. 

ЭҚК-інің өлшеніп жатқан мәні П1 тұтқасы мен Rp реохордының 

шкалаларының көрсетулерінің қосындысынның шектерді ауыстырғыш П2 көрсетіп 

тұрған еселеуішке көбейтілген мәніне тең болады.  

 

7.4.4 ПП-63 потенциометрін реттелетін кернеу көзі ретінде пайдалану.  

1) Жұмыс істеу түрлерін ауыстырғыш ПЗ тетігі ЭҚК-інің қажетті (25, 50 или 

100 мВ) шегіне сәйкес келетін «ИРН» күйіне қойылады.  
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2) «НАПРЯЖЕНИЕ» реостатының «ГРУБО» және «ТОЧНО» тұтқаларын 

бұрай отырып, кернеудің қажетті мәнін орнатады. Бұл жағдайда 

потенциометрдің сұлбасы «X» клеммасының ұштарынан ажыратылған 

болады, қорек көзінен түсетін кернеу өлшенбейді.  

 

7.4.5 Потенциометрлік милливольтметр мен автоматты  потенциометрлерді 

сыртқы реттелетін кернеу көзі жоқ жағдайында тексеру.  

1) Тексерілетін аспап  «X» клеммасының ұштарына қосылады.  

2) Жұмыс істеу түрлерін ауыстырғыш ПЗ тетігі ЭҚК-інің қажетті (25, 50 

немесе 100 мВ) шегіне сәйкес келетін «ПОВЕРКА» күйіне қойылады.  

3) Сызықтық имитациялау ауыстырғышы П4 тексеріліп жатқан аспап 

шкаласында көрсетілген сызыққа сәйкес қойылады (автоматты  

потенциометрлерді тексеру кезінде «0» күйіне қойылады). 

4)   Потенциометрлік сұлбаны (п. 7.3.2) пунктіне сәйкес әрекеттермен жұмысқа 

дайындайды. 

5) «НАПРЯЖЕНИЕ» реостатының «ГРУБО» R37 және «ТОЧНО» R36 

тұтқаларын бұрай отырып, аспап тілшесін тексеріліп жатқан белгіге баяу 

келтіру керек.  

6)   «ИРН» – реттелетін кернеу көзінен аспапқа түсірілген ЭҚК-ін (п. 7.3.3) 

пунктіне сәйкес әрекеттермен өлшеу. 

 

7.5 КСП типті автоматты потенциометр 

  

Автоматты потенциометр термо-ЭҚК-ін компенсациялық әдіспен, 

қолдан іс-әрекет жасамай, автоматты түрде өлшеуге арналған құрал.  

7.2-сурете жұмыстық тоғының күші тұрақты болатын зертханалық 

автоматты потенциометрдің қарапайым сұлбасы келтірілген. Қарастырылып 

жатқан аспап үш контурдан тұрады: А – жұмыстық тоқ I, В – қалыпты 

элемент НЭ; С – өлшенетін сигнал Е (t, t0 ) контурлары.  

Жұмыстық тоқ I контурына мыналар кіреді: ИП – қорек көзі, iR  – тоқты 

реттеу реостаты, кR – бақылау кедергісі және PR –реохорд. 

 НП – жоғары сезімталдықты гальванометр нөлдік аспаптың 

функциясын атқарады. П – ауыстырып қосқышты К күйіне ауыстырғанда 

нөл-гальванометр қалыпты элемент НЭ тізбегіне қосылады, ал И күйіне 

ауыстырғанда өлшенетін сигнал Е (t, t0 ) тізбегіне қосылады.  

Кернеуді өлшеудің жоғары дәлдігін қамтамасыз етудің негізгі 

факторлардың бірі жұмыстық тоқтың нақты берілген мәнін тұрақты ұстап 

тұру. Жұмыстық тоқтың мәнін бақылау үшін электрохимиялық қалыпты 

элемент қолданылады. Ол мәні 1,086 В болатын тұрақты ЭҚК-нің көзі болып 

табылады. Қалыпты элементтерді мәні 1 мкА-ден артатын тоқпен аз уақыт 

болса да, жүктемелеуге болмайды.      

Жұмыстық тоқтың мәнін орнату үшін алдымен бақылау операциясы 

жүзеге асырылады. Ол үшін қалыпты элемент тізбегі тұйықталады. 
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RкIЕнэ   болған жағдайда нөл - гальванометр арқылы тоқ өтпейді 0нпI , 

Егер осы шарттар орындалса, жұмыстық тоқтың мәні кRЕнэI /  болады.  

Жұмыстық тоқтың мәнін бақылау операциясы кезінде нөл - 

гальванометр тоқ бар екенін көрсетсе ( 0нпI ), онда 0нпI  болу үшін 

жұмыстық тоқтың қажетті мәнін 
iR  кедергісін өзгерту арқылы орнатады.  

Жұмыстық тоқтың мәнін орнатып болған соң, П – ауыстырып қосқышты 

И күйіне ауыстыру арқылы нөл - гальванометрді өлшенетін сигнал Е (t, t0 ) 

тізбегіне қосады. Реохорд кернеу бөлгіш қызметін атқарады.  

Егер реохордтың жылжымалы тетігі шеткі сол жақта тұрса, онда m = 0, 

және реохордтан алынатын сигнал 0ImRр , ал шеткі оң жақта тұрса, онда  

m = 1, және реохордтан алынатын сигнал IRр  болады. Жылжымалы тетіктің 

кез келген күйінде ол сигнал ImRр  болады. 

Реохордтың жылжымалы тетігімен көрсеткіш тілше байланысқан, соның 

көмегімен I тоқтың белгілі мәнінде потенциометрдің шкаласын мВ-қа 

градуирлеуге болады. Кернеуді өлшеу кезінде Е (t, t0 ) = ImRр болған жағдайда 

нөл - гальванометр арқылы тоқ өтпейді 0нпI . Олай болмаған жағдайда, егер  

0нпI болса, онда реохордтың жылжымалы тетігін 0нпI  және Е (t, t0 ) = ImRр  

шарттары орындалатын кезге дейін жылжыта береді.  

 

 

 
 

7.2 сурет – Жұмыстық тоғының күші тұрақты болатын зертханалық 

автоматты потенциометрдің қарапайым сұлбасы 
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7.6 Жұмысты орындау реті 

 

Жұмыста қолданылатын қондырғылардың сұлбасымен және құрылысымен 

танысып алған соң, келесі іс-әрекеттерді жүзеге асыру керек:  

1) Сыртқы тексеру; 

 2) Электрондық потенциометрдің негізгі қателіктерін анықтау; 

 3) Аспап көрсетулерінің вариациясын анықтау.  

Ескерту: потенциометрдің ішкі элементтерін тексеру кезінде потенциометр 

желіге қосылып тұрғанда, оның сұлбасының элементтері жоғарғы қауіпті 

кернеуге қосылып тұрғанын естен шығармау керек! 

 

7.6.1 Электрондық потенциометрдің негізгі қателіктерін анықтау. 

Электрондық потенциометрдің негізгі қателіктері оның көрсетулерін 

дәлдік класы одан жоғары үлгілік зертханалық потенциометрдің 

көрсетулерімен салыстыру арқылы анықталады.   

Негізгі қателіктерді анықтау өлшеніп жатқан шаманың мәндерінің өсу 

және кему реті бойынша шкаланың барлық нөмірленген нүктелерінде 

орындалады.    

Жұмысты орындау реті төмендегідей: 

         1) Тексеріліп жатқан автоматты потенциометрге ПП-63 тасымалды 

потенциометрі қосылады; 

         2) Электрондық потенциометрді желіге қосады (5 мин қыздыру керек); 

         3) Сұйықтық шыны термометр көмегімен термопараның еркін ұштарының 

температурасы, яғни қоршаған орта температурасы өлшенеді; 

         4) Шкаланың нөмірленген нүктелеріне сәйкес келетін термо-ЭҚК-ң мәндерін 

градуирлік кесте бойынша анықтап, жұмыс кестесінің Е (t,0), мВ графасы 

толтырылады; 

         5) Термо-ЭҚК-ң еркін ұштар температурасына түзету енгізілген мәні 

есептеледі де, кестенің Еп = Е (t,0 ) - Е(t0,0) графасы толтырылады; 

         6) Тексеру хаттамасы толтырылып, өлшенген алғашқы мәліметтер енгізіледі; 

        7) Үлгілік потенциометрдің жұмыстық тогының мәні орнатылады, одан 

соң ауыстырып қосқыш «И» күйіне қойылады; 

          8) «ИРН» – реттелетін кернеу көзінің тұтқасын баяу қозғап, тілше 

шкаланың тексеріліп жатқан нүктесіне орнатылады.  

         9) Зертханалық потенциометрдің көрсетуі кестеге жазылады, бұл 

операция шкаланың барлық номірленген нүктелерінде орындалады.  

         10) Шкаланың әрбір нөмірленген нүктесінде негізгі келтірілген қателік 

анықталады: 

- өлшеніп жатқан шаманың мәнінің өсуі бойынша мына формуламен 

анықталады  

   
     

     
     , 
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- ал өлшеніп жатқан шаманың мәнінің кемуі бойынша мына формуламен 

анықталады 

   
     

     
     , 

 

мұндағы  γ1,2 – негізгі келтірілген қателік, %; 

Еп = Е (t,0 ) - Е(t0,0) – аспаптың тексеріліп жатқан нүктедегі көрсетуінің 

нақты мәні, ол осы нүктедегі термо-ЭҚК-ң кестелік мәні мен еркін ұшының 

температурасына сәйкес келетін термо-ЭҚК-ң мәні арасындағы айырмаға 

тең, мВ; 

Ео – өлшеніп жатқан шаманың мәнінің өсуі бойынша өлшеулер 

кезіндегі аспаптың көрсетуі, мВ; 

Ес – өлшеніп жатқан шаманың мәнінің кемуі бойынша өлшеулер 

кезіндегі аспаптың көрсетуі, мВ;  

Ек – шкаланың соңғы нүктесіндегі термо-ЭҚК-ң мәні, мВ; 

Ен – шкаланың бастапқы нүктесіндегі термо-ЭҚК-ң мәні, мВ. 

1) Шкаланың әрбір нөмірленген нүктесінде негізгі абсолют қателік 

анықталады: 

- өлшеніп жатқан шаманың мәнінің өсуі бойынша мына формуламен 

анықталады 

     
     

   
 , 

 

- ал өлшеніп жатқан шаманың мәнінің кемуі бойынша мына формуламен 

анықталады 

     
     

   
 , 

 

мұндағы ∆1,2 – негізгі абсолют қателік, °С; 

Тк – шкаланың соңғы нүктесіндегі температураның мәні, °С; 

Тн – шкаланың соңғы нүктесіндегі температураның мәні, °С. 

 

7.6.2  Аспаптың вариациясын анықтау. 

Вариацияны шкаланың әрбір нөмірленген нүктесінде өлшеніп жатқан 

шаманың мәнінің өсуі және кемуі бойынша өлшеулер кезіндегі аспаптың 

көрсетулерінің айырмасы ретінде анықтайды.  

Вариацияның мәні мВ бойынша мына формуламен анықталады: 

  |     | . 

Вариацияның мәні °С бойынша мына формуламен анықталады:  

 

  
 (  )

    
     , °С 

                                 

мұндағы Е100 – шкаланың 100°С нүктесіндегі термо-ЭҚК-ң мәні, мВ. 
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ХАТТАМА 

 

Тексеру  жүргізілген күн «____»    ________ ж. 

Тексеріліп жатқан электрондық потенциометрдің типі _______________ 

Заводтық нөмірі № __________________ 

Өлшеу шегі  ______      _______ 

Градуировкасы  __________________ 

Дәлдік класы ____________________ 

Мүмкін болатын негізгі қателіктер шегі ___________________________. 

 

7.1 кесте – Негізгі қателіктер мен вариацияны анықтау 
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7.7 Жұмыстың орындалуы бойынша есеп беру 

  

Есеп мына мәліметтерден тұрады: 

1) Жұмыстың қысқаша сипаттамасы мен мақсаты; 

2) Эксперименттік қондырғының блок-сұлбасы; 

3) Тексеру хаттамасы және жұмысқа жарамдылығы туралы қорытынды; 

4) Жұмыс бойынша қорытынды; 

5) Бақылау сұрақтарына жауаптар беру. 
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7.8 Бақылау сұрақтары 

 

1) Термо-ЭҚК-ні өлшеудің компенсациялық әдісін түсіндіріңіз. Оның 

тура өлшеу әдісінен айырмашылығы және артықшылығы неде?  

2) Термо-ЭҚК-ні өлшеудің компенсациялық әдісінің мағанасы неде? 

3) КСП типті автоматты потенциометрдің қағидалық сұлбасы. 

4) ПП-63 типті зертханалық потенциометрдің қағидалық сұлбасы. 

5) Автоматты потенциометрдің зертханалық потенциометрден 

айырмашылығы неде?  

6) Автоматты потенциометрлерде термоэлектрлік термометрлердің 

термопарасының еркін ұшының температурасына түзету енгізу қалай жүзеге 

асырылады?  

7) Тексеріліп жатқан потенциометрдің қателіктерін анықтау үшін 

қолданылатын үлгілік аспаптар қандай талаптарға жауап беруі керек?  
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