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Кіріспе 

 

     Қазіргі заманғы технологиялық процесті бақылаудың автоматты жүйелері 

өлшеу информациясын жинақтауға, түрлендіруге, өңдеуге және дистанциялық 

жеткізуге ыңғайлы түрдегі сигналдар өндіруді қамтамасыз ететін көптеген 

алуан түрлі өлшеу құралдарын қолдануды талап етеді. 

     Өлшеулер – табиғатты танып білудің негізгі әдісі ретінде жаңа ғылыми-

техникалық жаңалықтардың ашылуына және оларды өндіріске ендіруге ықпал 

жасап, технологиялық процестерді бақылауды, құрал саймандардың сенімді 

жұмыс істеуін, өндірістің экономикалық тиімділігін қамтамасыз етеді. 

Мемлекеттік аспаптар жүйесінің өлшеу құралдары ең қарапайым 

қондырғылардан бастап, күрделі өндірістерге дейін технологиялық 

процестерді информациялық есептеу техникасын қолдана отырып, бақылауды 

ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

     Жылутехникалық өлшеулер дәлдігін бағалау әдістері өлшеу құралдарының 

метрологиялық сипаттамаларына негізделеді. Ол сипаттамалар аспаптың 

мүмкін болатын негізгі және қосымша қателіктері түрінде 

қалыптандырылады. Сондықтан курсты бастар алдында «Метрология, 

стандарттау және сапаны басқару» курсында өткен кейбір тақырыптарды 

қайталау қажет.  

 

     1 Өлшеу әдістері мен құралдары 

 

     1.1 Өлшеулер туралы жалпы ұғым  

 

Өлшеу –арнайы техникалық құралдардың көмегімен тәжірибелік жолмен 

физикалық шаманың мәнін анықтау процесі. 

     Көп жағдайда өлшеу процесі кезінде өлшеніп жатқан шаманы 1-ге тең сан 

мәні берілген физикалық шамамен салыстыру жүзеге асады. Оны физикалық 

шаманың бірлігі немесе өлшем бірлігі деп атайды. Өлшеу нәтижесі – 

шаманың өлшеу арқылы, мысалы шаманы өлшем бірлігімен салыстыру 

арқылы, алынған  сан мәні. Нәтиже мынадай өрнекпен берілуі мүмкін 

                                                           
q

Q
R  ,                                                    (1.1) 

     мұндағы Q - өлшеніп жатқан физикалық шама;  

                      q - физикалық шаманың бірлігі, немесе өлшем бірлігі;  

                      R - өлшеу нәтижесі, немесе өлшеніп жатқан шаманың сан мәні. 

     Өлшеніп жатқан шаманың сан мәнін алу тәсілі бойынша барлық 

техникалық өлшеулерді тура және жанама өлшеулер деп бөледі. Зертханалық 

және ғылыми зерттеулер кезінде жалпы және бірлескен өлшеулер де орын 

алады. Тура өлшеулер деп шаманың ізделіп жатқан мәні тікелей тәжирибеден 

алынатын өлшеулерді атайды. Мысалы, температураны - термометрмен, 

қысымды манометрмен  өлшеу. Жанама өлшеулер кезінде өлшеніп жатқан 
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шаманың сан мәнін сол шамамен белгілі тәуелділіктермен байланысқан 

шамаларды тура өлшеу негізінде алады.  

                                                     ),...,,( 21 nxxxfy  ,                                         (1.2) 

     мұндағы y - өлшеніп жатқан шаманың мәні;  

                     nххх ,...,, 21  - тура тәсілмен өлшенген шамалардың сан мәндері. 

     Жанама өлшеулердің мысалы ретінде масса мен көлемді өлшеу арқылы 

дене тығыздығын өлшеуді, кедергісін, ұзындығын, көлденең қимасының 

ауданын өлшеу арқылы өткізгіштің меншікті кедергісін анықтауды келтіруге 

болады.  

 

1.2 Жылутехникалық өлшеулердің классификациясы 

 

     Жылутехникалық өлшеулерге жататын техникалық өлшеулер: 

- температураны өлшеу; 

- қысымды, немесе қысым құламасын өлшеу;  

- сұйықтың деңгейін өлшеу; 

- сұйықтың, газдың және будың шығынын өлшеу; 

- газдардың құрамын өлшеу; 

- су мен будың сапасын бақылау т.с.с. 

     Өлшеу принципі өлшеу негізіне алынған физикалық құбылыстар арқылы 

анықталады. Мысалы, температураны өлшеу - заттың ұлғаю құбылысына, 

вакуумды өлшеу теңестіруші сұйықтың деңгейінің көтерілуі құбылысына 

негізделеді. Өлшеу принципін жүзеге асыру үшін әртүрлі техникалық 

құралдар қолданылады. Өлшеу құралы дегеніміз өлшеулер үшін 

қолданылатын, қалыпты метрологиялық қасиеттері бар техникалық құралдар. 

Өлшеу принципі мен өлшеу құралдарын анықтайтын ережелер жиынтығын 

өлшеу әдісі деп атайды. 

     Техникалық өлшеулерде кеңінен қолданылатын әдістер: тікелей бағалау 

әдісі, дифференциал және нолдік әдіс. Тікелей бағалау әдісі бойынша өлшеніп 

жатқан шаманың мәні тура әсер ететін өлшеу аспабының санақ 

қондырғысының көрсетуі боынша алынады. Мысалы, серіппелі манометр 

көмегімен қысымды, амперметрдің көмегімен ток күшін өлшеу кезінде осы 

әдіс қолданылады. Дифференциал әдісті қолдану кезінде өлшеу аспабына 

өлшеніп жатқан шама мен базалық (мәні белгілі) шамалардың айырмасы әсер 

етеді. Мысалы, газ қоспасының құрамын жылуөткізгіштігі бойынша өлшеу 

ауаның жылуөткізгіштігімен салыстыру арқылы жүргізіледі. Бұл әдіс 

жеткілікті дәлдікпен өлшеу мүмкіндігін береді. Тек қана өлшеніп жатқан 

шаманың мәніне өте жақын болатын базалық шаманың мәнін жоғары 

дәлдікпен білу қажет. Нөлдік әдісте өлшеніп жатқан шаманы мәні алдын ала 

белгілі шамамен салыстырады, олардың арасындағы айырманы белгілі мәнді 

өзгерте отырып, нөлге дейін жеткізеді. Осы әдісте қолданылатын өлшеу 

аспабы екі шаманың өзара тең екенін немесе олардың айырмасы нөлге тең 

екенін көрсету үшін қызмет етеді. Бұл әдістің мысалы ретінде термо-ЭҚК-ні 

өлшеудің компенсациялық әдісін, теңестірілген көпірлік сұлба бойынша 
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кедергіні өлшеуді қарастыруға болады. Нөлдік әдістің дәлдігі өлшеніп жатқан 

шамамен теңестірілетін белгілі шаманың берілу дәлдігімен қамтамасыз 

етіледі. 

 

     1.3 Бақылау нәтижелерінің дәлдігін бағалау  

 

     Бақылау нәтижелерінің дәлдігін бағалау n - орташа квадраттық ауытқу 

көмегімен жүргізіледі. Бақылау нәтижесінің шашырауы –дисперсиясы 2

nD  . 

Демек 

                                                            
1

)(
1

2










n

xx
n

i

i

 ,                                        (1.3) 

     мұндағы n – бақылаулар саны;  

                     ix  - шаманың i-ші бақылау кезінде алынған мәні;  

                     х - орташа арифметикалық мән (өлшеу нәтижесі). 

     Бақылаулардың шектелген мәнінде (1.3)-өрнек орташа квадраттық 

ауытқудың ығыспаған бағасын білдіреді.  

     Бақылау нәтижесінің кездейсоқ ауытқуларын дәл және сенімді бағалау 

үшін сенімділік ықтималдығы, сенімділік шектері мен сенімділік интервалы 

көрсетілуі керек. σ  белгілі жағдайда р=0,683 (немесе 68,3%) ықтималдықпен 

ix - әрбір бақылаудың немесе оның ( xxi  ) - кездейсоқ ауытқуларының 

мәндері кіретін сенімділік шектері ( х ) түрінде беріледі. Мұндағы ( х ) – 

төменгі шегі, ( х ) – жоғарғы шегі. Сенімділік интервалы мына өрнекпен 

беріледі 

                                                    );(   xxI p .                                               (1.4) 

 

     1.4 Өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау  

 

     Өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау х - орташа квадраттық ауытқудың 

бағасы арқылы жүргізіледі. Қателіктер теориясы бойынша ол өлшеу 

нәтижелерінің орташа квадраттық ауытқуынан n  есе кем, яғни 

                                               
)1(

)(
1

2










nn

xx

n

n

i

i

х


 .                                           (1.5) 

     Өлшеу нәтижелерінің қателіктері р=0,683 (немесе 68,3%) ықтималдықпен 

кіретін сенімділік шектері ( хх  ) түрінде беріледі. Сенімділік интервалы 

                                                   );( ххp xxI   .                                             (1.6) 

          Бақылау саны аз болған кезде, өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалау 

Стьюдент үлестірілу заңы бойынша жүргізіледі. Мұнда сенімділік шектері 

                                                    
n

tt pxp


  ,                                                 (1.7) 
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     мұндағы  






 


2

1
arg

р
Фt p  - Стьюдент коэффициенті арнайы кестеде 

келтіріледі. Сенімділік интервалы 

                                                     );(   xxI p .                                               (1.8) 

     

1.5 Өлшеу құралының статикалық сипаттамасы 

 

     Шығу сигналының кіру сигналына тәуелділік функциясы өлшеу 

құралының статикалық сипаттамасы болып табылады  

                                                           )(xfy  .                                                      (1.9) 

     Мұны аспап шкаласының теңдеуі немесе түрлендіргіштің градуирлік 

сипаттамасы арқылы көрсетуге де болады. 

     Өлшеу құралының статикалық сипаттамасы аналитикалық түрде, графиктік 

немесе кесте түрінде берілуі мүмкін. Жалпы жағдайда  

                                                       kxay  ,                                                      (1.10) 

     мұндағы: а – шығу сигналының өлшем бірлігінде берілген тұрақты;  

                      k  -  
x

y
 өлшем бірлігінде берілген еселеуші коэффициент. 

 

1.1-сурет 

1.1а және 1.1б суреттерде kxy   және kxay   түріндегі сызықтық статикалық 

сипаттамалары келтірілген. Мұндай сипаттамасы бар аспаптың шкаласының 

теңдеуі                                    )( нн xxSyy  ,                                                 (1.11) 

ал сезімталдығы                      
д

д

нк

нк

x

y

xx

yy
S 




 ,                                                  (1.12) 

мұндағы: нy  және нх  - шығу және кіру сигналдарының бастапқы мәндері; 

                 кy  және кх  - шығу және кіру сигналдарының соңғы мәндері;  

                 нкд yyy   - шығу сигналының өзгеру диапазоны; 

                 нкд ххх   - кіру сигналының өзгеру диапазоны. 

     1.1в – суреттегі өлшеу құралының статикалық сипаттамасы қабылданған 

өлшеу принципімен шартталған жағдайда, немесе сызықсыздықты толық жою 

 

а) б)  в) 
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мүмкіндігі болмаған жағжайда қолданылады. Сызықсыз сипаттаманың 

сызықтық сипаттамадан ауытқуының шамасы 
Nx

y
 статикалық сипаттаманың 

салыстырмалы сызықсыздығы деп аталады.  

     Мұндағы:        y - шығу координатасының максимал кесіндісі; 

                              Nх  - қалыптандырушы мәні. 

Сызықсыз статикалық сипаттамасы бар өлшеу құралдарының сезімталдығы 

                                                  
dx

dy

x

y
S 




 lim .                                                  (1.13) 

     Бұл сипаттаманы сызықтандыру үшін жанама және қима әдістерін 

қолданады. 

     Жанама әдісімен сызықтандыру кезінде тарату коэффициенті (немесе 

сезімталдық) берілген нүктедегі жанаманың көлбеулік бұрышының ( ) 

тангенсімен анықталады (1в-сурет). 

                                                  tg
n

n

dx

dy
k

x

y

x


0

.                                               (1.14) 

     Қима әдісімен сызықтандыру үшін тарату коэффициентінің орташа мәні 

бастапқы және соңғы нүктелерді қосатын кесіндінің көлбеулік бұрышының 

( 1 ) тангенсі арқылы анықталады (1в-сурет). 

                                                     1tg
n

n

x

y
k

x

y

д

д

c  .                                             (1.15) 

 

     1.6 Өлшеу құралдарының динамикалық сипаттамалары 

 

     Жиіліктік сипаттама дегеніміз кең диапазонда әсер ететін гармониялық 

әсерге өлшеу құралының реакциясын сипаттайтын динамикалық сипаттама. 

Оған амплитудалық – жиіліктік (АЖС) және фазалық – жиіліктік (ФЖС) 

сипаттамалар кіреді. Жиіліктік сипаттамалардың көрнекілік физикалық 

мағынасы бар, оларды эксперименттік және есептік жолмен алуға болады.  

     Жиіліктік сипаттаманы  эксперименттік жолмен алу кезінде өлшеу 

құралының кірісіне генератордың көмегімен гармониялық, мысалы 

синусоидалық, тербелістер беріледі 

                                                )sin()( xx tAtx   .                                              (1.16) 

     Егер зерттеліп жатқан өлшеу құралы сызықтық динамикалық жүйе болса, 

онда шығысындағы сигнал да синусоидалық тербеліс болады 

                                                )sin()( yy tAty   ,                                             (1.17) 

     мұндағы    y  - бастапқы фаза,  рад;                          

                          - бұрыштық жылдамдық, 
с

рад
. 

     Шығу тербелістерінің амплитудасы және фазалық (уақыттық) ығысуы 

өлшеу құралының қасиеттеріне және кіру тербелістерінің жиілігіне тәуелді 

болады.  
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)(

)(
)(






x

y

A

A
A  .                                                (1.18) 

     Амплитудалық - жиіліктік сипаттама шығу сигналының тербеліс 

амплитудасының кіру сигналының тербеліс амплитудасына қатынасы жиілік 

бойынша қалай өзгеретінін көрсетеді. 

                                                      )()()(  xy  .                                      (1.19) 

     Фазалық - жиіліктік сипаттама кіру және шығу тербелістері арасындағы 

фазалық ығысудың жиілікке тәуелділігін көрсетеді. Берілген к  жиілік үшін 

фазалық ығысу 

                                               
k

kk
T

t
t







2
)( ,                                          (1.20) 

     мұндағы:  

           t  - кіру және шығу тербелестерінің фаза бойынша ығысу (кешігу) 

уақыты; 

 
к

кТ


2
  - тербеліс периоды, с. 

     Жиіліктік сипаттаманы анықтау эксперименте берілген амплитуда 

бойынша кіру сигналы тербелісінің кТ  периодының бірнеше мәні үшін 

жүргізіледі. Нақты өлшеу құралы үшін жиілік артқан сайын шығу 

тербелістерінің амплитудасы әдетте кемиді, ал шығу тербелісінің кіру 

тербелісіне қатысты ығысу уақыты t  артады. Осының нәтижесінде 

динамикалық қателік өседі. 

     Өлшеу құралының жиіліктік сипаттамасын эксперимент жүзінде 

анықтау бүкіл жұмыс диапазонында 0-ден ж  жиілікке дейін жүргізіледі. 

Мұнда АЖС нөлге тең болмауы керек. ж  - жиіліктің жоғарғы шегі мына 

шарттан алынады 

                                                           





)(

)(

maxА

А ж .                                               (1.21) 

Практикада ε = (0,05÷0,1).  

 
1.2-сурет 

     1.2а-суретте амплитуда-жиіліктік сипаттама келтірілген, оның графигі 

кемімелі болады. 1.2б-суретте фаза-жиіліктік сипаттама келтірілген, оның 

графигі теріс таңбамен өспелі болады. 

А(ω) 

ω 0 -φ(ω) 

ω 0 

б) 

k 

jI(ω) 

ω=0 

к  

)( к  
0 

)( кА 

  

W(jω) 

 в) а) 

R(ω) 
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     Өлшеу құралының жиіліктік сипаттамасын есептік жолмен анықтау 

тарату функциясының көмегімен жүзеге асырылады. Ол үшін  p=jω ( 1j ) 

деп аламыз. 

                                              
)(

)(

)(

)(
)(










jA

jB

jX

jY
jW  .                                         (1.22) 

     W(jω) – комплексті жиіліктік сипаттама (КЖС) (1.2в-сурет). 

)()()(  jIRjW  , 

     мұндағы R(ω) – нақты жиіліктік сипаттама; 

                     I(ω) – жорамал жиіліктік сипаттама. 

Комплексті жиіліктік сипаттама көрсеткіштік функция түрінде жазылуы 

мүмкін                                      )()()(  jeAjW  .                                          (1.23) 

     Комплексті жиіліктік сипаттаманың модулі                     

                                   
)(

)(
)()()()( 22






x

y

A

A
IRjWA  .                             (1.24) 

     Ал, оның аргументі  

                                                     
)(

)(
)(






R

I
arctg .                                            (1.25)   

      Сонымен, W(jω) сипаттамасының құрамына өлшеу құралдарының 

жоғарыда қарастырылған амплитудалық А(ω) және фазалық φ(ω) жиіліктік 

сипаттамалары кіреді. 

     Өлшеу құралының толық динамикалық сипаттамасын ω мәні 0-ден ∞-ке 

дейін өзгергендегі W(jω) мәндерінің өзгерісін көрсетеді. ω 0-ден ∞-ке дейін 

өзгергендегі W(jω) векторының ұщының геометриялық орны жиіліктік 

годограф немесе динамикалық жүйенің комплексті жиіліктік сипаттамасы деп 

аталады. Бұл сипаттаманы динамикалық жүйенің амплитуда-фазалық 

сипаттамасы (АФС) деп те атайды. 

    Өлшеу құралдарының комплексті жиіліктік сипаттамасының типтік түрі 2в-

суретте келтірілген. Бұл сипаттаманың W(jω) векторының комплекстік 

жазықтықтағы орнын анықтайтын кез келген нүктесі )( кА  мәнін вектордың 

ұзындығы ретінде және )( к мәнін осы вектор мен R(ω) осінің оң жартысы 

арасындағы бұрышы ретінде көрсетеді. Вектордың сағат тілімен бұрылу 

бағыты теріс деп алынады. ω 0-ге ұмтылғанда,W(jω) беріліс коэффициенті k-

ға ұмтылады. W(jω)-ның жорамал бөлігі нөлге айналады. КЖС бойынша 

сызықтық динамикалық жүйенің динамикалық дәлдігін бағалауға болады.  

     Амплитуда-жиіліктік және фаза-жиіліктік сипаттамалар сызықтық өлшеу 

құралдарының динамикалық қасиеттерін толығымен аша алады. Атап 

айтқанда, өлшеу құралдарының қалыпты жұмыс істеу жиіліктері аймағын 

немесе жиіліктердің жұмыстық өткізу жолағын анықтайды.  

     А(ω) шамасының ω=0 кезіндегі АЖС-нің мәнінен ауытқуы ±10%-дан 

(немесе ±5%-дан) аспайтын, ал φ(ω) фазалық ығысуы 30°-тан (
6


радианнан) 

аспайтын жиіліктер аймағын жиіліктердің жұмыстық өткізу жолағы деп 

атайды. 
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     Жұмыстық өткізу жолағының жиілігінің жоғарғы мәні шек  - шекаралық 

жиілік деп аталады. 

         Өлшеу құралдарының динамикалық қасиеттерін сипаттау үшін өтпелі 

сипаттамалары (функциялары) арқылы анықталатын бірнеше параметрлер 

қолданылады. Өтпелі сипаттамасы – динамикалық жүйенің бірлік сатылық 

әсерге реакциясы болып табылады 

                                                 


 


0;1

0;0
)(1)(

t

t
ttхбірлік

.                                        (1.26) 

Іс жүзінде кез келген сатылы әсер қолданыла береді. h(t) -  өту сипаттамасы 

y(t) сызықтық динамикалық жүйенің нақты  (бірлік емес) сатылы )(1)( 0 txtx   

әсерге реакциясымен қарапайым қатынаспен байланысқан  

                                                        
0

)(
)(

x

ty
th  ,                                                    (1.27) 

мұндағы 0x  - кез келген сатылы әсердің мәні. 

Өтпелі сипаттамасы h(t) апериодты (1.3а-сурет) және тербелмелі (1.3б-сурет)  

түрде берілуі мүмкін.  

                     
 1.3 – сурет 

     1.3а,б-суреттерде келтірілген өтпелі сипаттамасы бойынша берілген өлшеу 

құралының динамикалық қасиеттерін сипаттайтын практикада жиі 

қолданылатын бірқатар параметрлерді анықтауға болады. Оларға жататындар: 

     а) ..окt   - көрсетулердің (өтпелі процесінің) орнығу уақыты, яғни шығу 

мәндерінің берілген зонадан, мысалы,  жаңа орныққан  ..ожy - шығу мәнінің 

±5% немесе ±1%-нан (1.3-суреттерде пунктир сызықпен көрсетілген) асып 

кетпейтін уақыты. Сатылы әсердің түсірілген мезеті суретте 0t  әріпімен 

белгіленген; 

     б) кТ  - тербеліс периодының ұзақтығы (1.3 б-сурет); 

     в) шығу мәнінің бірінші ауытқуы, ол 1А - кіру шамасының тербелістерінің 

бірінші амплитудасының NX - қалыптандырушы шамаға немесе өлшеу 

диапазонына қатынасымен анықталады (1.3 б-сурет); 

     г) Тербелістің өшу дәрежесі (1.3 б-сурет) 

а) б) 
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1

31
А

А
 ;                                                   (1.28) 

     д) Т - уақыт тұрақтысы, ол y(t) графигінің майысу нүктесінен жүргізілген 

жанаманың (1.3 а-сурет) астындағы кесінді арқылы анықталады; 

     е) τ – кешігу уақыты; 

     ж) тербелістің басылу уақыты. 

     Эксперимент жүзінде алынған өтпелі сипаттамасы бойынша өлшеу 

құралдарының нақты сипаттамаларының аппроксимациясы болып табылатын 

беріліс функциясын, АЖС, ФЖС анықтауға болады.  

     Стандарттарға және өлшеу құралдарының техникалық шарттарына 

енгізілген динамикалық параметрлер (көрсетулердің орнығу уақыты, 

жиіліктердің жұмыстық өткізу жолағы, бірінші ауытқу т.с.с.) процесті 

технологиялық бақылауға, сигналдандыруға, қорғауға, реттеуге қажетті 

аспаптарды дұрыс таңдап алуға мүмкіндік береді. 

 

     1.7 Техникалық өлшеулер және олардың қателіктерін бағалау 

 

     Өндірісте және зертханалық жағдайларда кеңінен қолданылатын іс-

жүзіндегі тұрақты шамаларды өлшеу қажеттігі туса, техникалық өлшеулер 

жүргізіледі. Техникалық өлшеу деп сәйкес өлшем бірліктермен градуирленген 

жұмыстық өлшеу құралдарының көмегімен бір рет жүргізілетін өлшеулерді 

атайды. Тура техникалық өлшеулерді орындаған кезде, өлшеу аспабының 

шкаласы немесе диаграммасы бойынша алынған бір реттік көрсетуі берілген 

шаманы өлшеудің соңғы нәтижесі ретінде қабылданылады. Тура өлшеудің 

дәлдігі шектік қателіктің  көмегімен бағаланады 

                                                 )( . МПИП   ,                                           (1.29) 

     мұндағы П  - қолданылған өлшеу аспабының мүмкін болатын негізгі 

қателіктерінің шегі, ол өлшеніп жатқан шаманың қалыптандырушы мәнінің 

%-мен өлшенеді; 

                     М  - әдістемелік қателік, өлшеніп жатқан шаманың мәнінің %-мен 

өлшенеді; 

                      ..ПИ  - берілген аспаптың көрсетуінің өзгеруі (өлшеніп жатқан 

шаманың қалыптандырушы мәнінің %-мен өлшенеді) әсер етуші 

факторлардың қалыпты мәндерінің шегінен шығып кетуі есесінен пайда 

болады және төмендегі формуламен анықталады 

                                                   



n

i

iПИПИ

1

..
2

..  ,                                            (1.30) 

     мұндағы: iПИ ..  - i-ші әсер етуші фактордың ауытқуынан пайда болатын 

аспап көрсетуінің өзгерісі, %. 

     Сонымен қатар, техникалық өлшеулерге оперативтік бақылау және 

сигнализация жатады. Көрсетуші өлшеу аспаптарымен жүзеге асатын 

оперативтік бақылаудың мақсаты - қондырғының жұмыс режимін 

сипаттайтын параметрлерді үздіксіз бақылау және технологиялық 
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процестердің дұрыс жүргізілуін қамтамасыз ету. Алдын алу 

сигнализациясының мақсаты – кезекші персоналды параметрлердің берілген 

мәнінен ауытқып кету жағдайларын автоматты түрде хабарландырып тұру. 

Бұл жағдайда информацияның дәлдігі тексерілмейді, себебі информация 

нақты деп есептелінеді. Технологиялық процестер кезінде техникалық 

өлшеулер дәлдігін арттыру үшін, өлшеу құралдарын мұқият дұрыс 

орналастыру керек және олардың жұмыс режимін қалыпты жағдайға 

мейлінше жақындату қажет. 

 

1.8  Өлшеу құралдары туралы жалпы мәліметтер 

 

     Өлшеу құралдарын қолданудың түрлері бойынша  төмендегідей бөледі: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     Шама дегеніміз  қабылданған өлшем бірліктерімен берілген физикалық 

шаманың белгілі бір мөлшерін қайта өндіру үшін қолданылатын өлшеу 

құралы.  

Мысалы: кіртас – массаның шамасы. Өлшеулік резистор – электр кедергісінің 

шамасы. Қалыпты элемент – ЭҚК-ң шамасы. Шама өлшеніп жатқан 

физикалық шаманы салыстырып, оның мәнін алу үшін қолданады.  

     Өлшеу аспабы - өлшеу информациясының сигналын көзге тікелей 

көрінетін түрге айналдыратын өлшеу құралы. Көрсетулердің сипаты бойынша 

көрсететін және тіркейтін аспаптар  болып бөлінеді. Көрсетулерді жазуы 

бойынша – аналогтық  және сандық болып бөлінеді. Аналогтық аспаптарда 

информация өлшеніп жатқан шаманың үздіксіз функциясы түрінде 

көрсетіледі (диаграммалар, қисықтар). Сандық аспаптарда информация сан 

түріндегі дискретті сигналдар ретінде көрсетіледі. 

Өлшеу түрлендіргіші - өлшеу информациясының сигналын өңдеуге, 

сақтауға, одан әрі түрлендіруге немесе бір-біріне өткізуге ыңғайлы, бірақ 

көзге көрінбейтін түрде, өндіретін өлшеу құралы. 

Өлшеу құралы 

Шамалар Өлшеу 

түрлендіргіштері 

Өлшеу 

аспаптары 

Өлшеу 

жүйелері 

Өлшеу 

қондырғылары 

Б
ір

ш
ам

ал
ы

  

К
ө
п

ш
ам

ал
ы

  

Э
л
ек

тр
л
ік

 

  
  
  
 Э

л
.е

м
ес

  

М
аг

н
и

тт
ік

 

А
н

ал
о
гт

ы
қ
 

С
ан

д
ы

қ
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Өлшеу жүйелері - автоматты көпканалды өлшеулері мен бақылауы бар, 

сонымен қатар берілген алгоритммен информацияны өңдей алатын өлшеу 

құралы. 

Өлшеу қондырғылары - өлшеу аспаптары мен өлшеу түрлендіргіштерінен 

тұратын күрделі өлшеу құралы.  

Қолданылуы және өлшеу процесінде орындайтын функциясы бойынша 

өлшеу құралдарының үш категориясы бар: жұмыстық және үлгілік өлшеу 

құралдары мен эталондар. Жұмыстық өлшеу құралдары халық 

шаруашылығының барлық салаларында тәжірибелік өлшеулер үшін 

қолданылады. Олар жоғары дәлдікті және техникалық өлшеу құралдары 

болып бөлінеді. Үлгілік өлшеу құралдары өлшем бірліктер шамасын 

эталондардан немесе басқа дәл өлшеу құралдарынан жұмыстық өлшеу 

құралдарына жеткізу үшін қолданылады. Үлгілік өлшеу құралдары жұмыстық 

өлшеу құралдарын тексеру және градуирлеу үшін қолданылады. Эталондар 

өте жоғары дәлдікпен физикалық шамалардың өлшем бірліктерін өндіру және 

сақтау үшін  және олардың шамасын үлгілік өлшеу құралдарынан  жұмыстық 

өлшеу құралдарына жеткізу үшін қолданады. 

Тексеру сұлбасы дегеніміз өлшем бірліктің шамасын мемлекеттік 

эталоннан немесе үлгілік өлшеу құралдарынан жұмыстық өлшеу құралдарына 

жеткізу жүйесін тұжырымдайтын, заңмен қабылданған құжат. 

Бұл сұлбада шамалардың бір-біріне тәуелділігі, тексеру әдісі, өлшем 

бірлікті жеткізу дәлдігі көрсетіледі. Тексеру сұлбаларының мазмұны мен 

құрамы Мемлекеттік стандарттарда келтіріледі. 

     Өлшеу құралдарын тексеру әдістері: 

- тексеріліп жатқан өлшеу құралын үлгілік өлшеу құралымен тікелей 

салыстыру; 

- тексеріліп жатқан өлшеу құралын салыстырушы аспап көмегімен 

ажырату; 

- үлгілік шаманың көмегімен алынған мәнді тексеріліп жатқан өлшеу 

құралымен тікелей өлшеу; 

- тексеріліп жатқан шаманың көмегімен алынған мәнді үлгілік өлшеу 

құралымен өлшеу. 

 

     1.9 Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамалары 

 

     Өлшеу құралдарының өлшеу нәтижесіне және қателіктеріне әсер ететін 

техникалық сипаттамаларын метрологиялық сипаттамалары деп атайды. 

Нормативті техникалық құжаттармен тұжырымдалған метрологиялық 

сипаттамалар қалыптандырушы метрологиялық сипаттамалар деп аталады. . 

Ол сипаттамалар аспаптың мүмкін болатын негізгі және қосымша қателіктері 

түрінде қалыптандырылады. 

     Мемлекеттік стандарттар бойынша метрологиялық сипаттамалар белгілі 

бір комплекстерге (түрі, қолданылу шарттары бойынша) қалыптандырылады.  
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     Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамаларына төмендегі 

параметрлер кіреді.  

     1. Өлшеуіш аспаптың түрлендіру функциясы – шығу сигналының (у) кіру 

сигналына (х) тәуелділігі 

y=f(x).                                                          (1.31) 

Бұл тәуелділіктің кесте немесе график түрінде берілуі өлшеу құралының 

градуирлік сипаттамасы деп те аталады.                                                      

     2. Түрлендірудің номиналды статикалық сипаттамасы дегеніміз сыртқы 

ортаның белгілі (қалыпты) жағдайында кіру сигналы өзгермеген немесе баяу 

өзгеруі кезіндегі өлшеу аспабының түрлендіру функциясы. Бұл түрлендіру 

функциясы аспаптың құрылымдық параметрлерін х пен у шамаларымен 

байланыстырады. 

     3. Өлшеу құралының сезімталдығы дегеніміз кіру сигналына аспаптың 

реакциясын сипаттайтын шама, ол шығу сигналының ∆y өзгерісінің кіру 

сигналының ∆х өзгерісіне қатынасына тең 

x

y
S




 .                                                           (1.32) 

     Түрлендіру теңдеуі сызықтық өлшеу аспабы үшін 
x

y
S  . Өлшеу 

түрлендіргіштеріне қатысты бұл сипаттама түрлендіру коэффициенті (беріліс 

коэффициенті) деп аталады. 

     4. Өлшеу аспабының салыстырмалы сезімталдығы 

   
)/( xx

y
s




 ,                                                             (1.33) 

     мұндағы 
х

х
 - кіру сигналының салыстырмалы өзгеруі. 

     5. Аспаптың шкаласының бөлігінің құны – шаманың екі көрші бөліктерге 

сәйкес келетін мәндерінің айырмасы  

     
Y

X

S
C






1
.                                                            (1.34) 

     Мысалы: аспаптың шкаласының бөлігінің құны С=0,2 В/бөлік болса,             

сезімталдығы S=5 бөлік/В болады. 

     6. Өлшеу диапазоны - өлшеніп жатқан шама үшін өлшеу құралының мүмкін 

болатын қателіктері қалыптандырылған аймақ. 

     7. Өлшеу құралының көрсетуі - өлшеніп жатқан шаманың оған сәйкес 

өлшем бірліктерімен аспаптың санақ құрылғысынан алынған мәні. 

     8. Көрсетулер варияциясы – сыртқы жағдай өзгермегендегі белгілі бір 

шаманың нақты мәнінің әрбір қайталанған аспап көрсетулерінің шамасынан 

ең үлкен мүмкін болатын айырмасы. Басқаша айтқанда, өлшеу құралының 

кіру сигналының белгілі бір мәніне сәйкес келетін шығу сигналдарының ең 

үлкен айырмасы. 

     9. ӨҚ сенімділігі – берілген уақыт ішінде аспаптың эксплуатациялық 

параметрлерін сақтау қабілеті. 

Аспаптардың мемлекеттік жүйесі бойынша сенімділік дегеніміз: 
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- берілген уақыт ішінде аспаптың істен шықпай жұмыс істеу 

ықтималдығы; 

- істен шығу интенсивтілігі; 

- істен шықпай жұмыс істеуінің орташа уақыты. 

     10. ӨҚ  экономдылығы  -  өлшеу құралының үнемділігін, құнын, бағасын, 

қолдану қарапайымдылығын сипаттайтын параметр.  

 

     1.10 Өлшеу құралдарының құрылымдық сұлбалары 

 

     Құрылымдық сұлбалар бірнеше өлшеу құралдарынан тұратын күрделі 

өлшеу жүйелерін, немесе әсерді бағыттай тарату қасиеттері бар бірқатар 

элементтерге бөлінетін өлшеу құралдарын сараптау кезінде қолданылады. 

     Шартты түрде түрлендірудің әрбір бөлігі структуралық сұлбалардың 

буындары ретінде беріледі. Әрбір буын кіру сигналының  шамасының 

қарапайым түрлендіргіші болып табылады. Элементтердің өзара байланысы 

әртүрлі болады: буындардан шығу сигналдары тармақталады, азайтылады, 

қосылады, таңбасын өзгертеді, басқа буындардың кірісіне әсер етеді т.с.с. 

     1.10.1 Буын мен элементтерді қосудың типтік тәсілдері 

1. Буын мен элементтерді тізбектей қосу. 

 
     Әрбір буынның шығу сигналы келесі буынның кіру сигналы болып келеді. 

Барлық n буынның статистикалық сипаттамалары сызықтық болса, онда 

                                                   kxy                                                             (1.35) 

теңдеуі мына түрде жазылады 

                                            xkkkky n  ...321 ,                                                (1.36) 

     мұндағы  nkkkkk  ...321  - тарату коэффициенті. 

     Егер статикалық сипаттамалары сызықсыз болса, онда екі буыны бар 

өлшеу жүйесі үшін  

                                                 )]([ 122 xffy  .                                                      (1.37) 

     Ал  )(11 xfy   және )( 122 yfy   өзара кері функциялар болса, онда өлшеу 

құралының жалпы сипаттамасы сызықтық болады. Аспаптар мен 

түрлендіргіштердің статикалық сипаттамаларын сызықтандыру үшін осы 

қасиет қолданылады. 

 

 

 

 

 

 

х 
1k  2k  3k  nk  

21 xy   32 xy   
3y  1ny  yyn   

1.4-сурет 



 18 

2. Буын мен элементтерді параллель қосу. 

 
                                             1.5-сурет 

     Мұнда барлық буындардың шығу сигналдары қосылады. Тарату 

коэффициенті 

                                                       



n

i

ikk
1

.                                                        (1.38) 

 

3. Буын мен элементтерді қарама-қарсы параллель қосу.  

                
                                                          1.6-сурет 

     Мұнда 1-ші элементтің шығу сигналы (у)  2-ші элементтің кірісіне беріледі. 

Ал 2-ші элементтің шығу сигналы ( yk2 ) 1-ші элементтің кірісіне беріледі. 

Егер 2-ші элементтің шығу сигналы 1-ші элементтің кіру сигналы х-қа 

қосылатын болса, онда оң кері байланыс орнайды. Егер 2-ші элементтің шығу 

сигналы 1-ші элементтің кіру сигналы х-тан азайтылатын болса, онда теріс 

кері байланыс орнайды. Оң кері байланыс k тарату коэффициентін арттыру 

үшін қолданылады, бірақ ол k-ның тұрақтылығын нашарлатады. Теріс кері 

байланыс өлшеу түрлендіргіштерінде k тарату коэффициентінің 

тұрақтылығын арттыру үшін қолданылады, бірақ ол k-ның шамасын кемітеді.  

     Суреттегі 1-ші түрлендіргіш элемент үшін кері байланыс жоқ кезде  

                                                           xky  1 ,                                                  (1.39) 

     мұндағы 1k - бірінші элементтің тарату коэффициенті. 

    Тарату коэффициенті 2k  теріс кері байланыс бар кезде  

                                                    )( 21 ykxky  .                                             (1.40) 

     Түрлендірулерден кейін мынадай өрнек алуға болады 

х 

1k  

2k  
y 

х у 
+ 

- 

ykx 2  

y 

yk2  

 1

1 

1 

2 

nk  
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                                                      x
kk

k
y 




21

1

1
,                                               (1.41) 

     мұндағы 

2

1

21

1

1

1

1
k

k

kk

k
k






  - теріс кері байланысы бар түрлендіргіш 

элементтің тарату коэффициенті. 1-ші элементтің тарату коэффициентінің 

жеткілікті үлкен мәнінде ( 1k 1)  
2

1

k
k  , демек, жүйенің қасиеттері тек қана 

кері байланыс қасиеттерімен анықталады. Жүйенің тарату коэффициентінің 

тұрақтылығы кері байланыс элементінің тарату коэффициентінің 

тұрақтылығымен анықталады. Оң кері байланыс үшін                   

                                                
21

1

1 kk

k
k


 .                                                           (1.42) 

 

     1.10.2 Құрылымдық сұлбалардың түрлері 

     Құрылу принципі бойынша құрылымдық сұлбалар екі түрге бөлінеді: тура 

түрлендіретін өлшеу сұлбалары және сигналды теңестіретін өлшеу сұлбалары.  

     1 Тура түрлендіретін өлшеу сұлбалары 

     Бұл сұлбада өлшеніп жатқан шама алғашқы түрлендіргішке, немесе оның 

сезімтал элементіне келіп түседі. Өлшеу тізбегінде өлшеніп жатқан шаманың 

қандай да бір информация тасымалдаушы сигналға түрленуі жүзеге асады. Ол 

сигнал күшейткіштің көмегімен күшейтіліп, санақ қондырғысына түседі. 

Қарапайым жағдайда тізбек сезімтал элемент пен санақ қондырғысынан 

тұрады. Бұл сұлбалардың артықшылығы: қарапайым, сенімді, операцияларды 

тез орындайды және арзан бағалы. Кемшілігі: энергиясы аз сигналдарды 

өлшеуге жарамайды.  

     2 Сигналды теңестіретін өлшеу сұлбалары 

       

     х - кіру сигналы  АТ- алғашқы түрлендіргіштің СЭ - сезімтал элементіне 

келіп түседі де, хр сигналына түрленеді. Ол сигнал КҚ – компенсацияландыру 

қондырғысынан шығатын кр сигналымен теңестіріледі.  

     КҚ – компенсацияландыру қондырғысы φ шығу сигналын кр  

компенсацияландыру сигналына түрлендіреді. Теңестірілмеген р сигналы КИ 

х С

Э 

А

Т 

хр
р  К

И - 

К И

Қ 



 

  
К

Қ 

кр

АК 

1.7-сурет 
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– келісімсіздік индикаторы арқылы К – күшейткіштің кірісіне беріледі. 

Күшейткіштен шыққан сигнал ИҚ – интеграциялаушы қондырғыға әсер етеді. 

Мысалы, ол регрессиялық қозғалтқыш болуы мүмкін.  φ шығу сигналы АК – 

аспап көрсеткішіне және КҚ - компенсацияландыру қондырғысына беріледі. 

Сонымен φ шығу сигналы өлшеніп жатқан х шамасының мәнін айқындайды.  

     Сигналды теңестіретін өлшеу сұлбалары бар құралдардың дәлдігі жоғары,  

олар энергиясы аз сигналдарды өлшеуге мүмкіндік береді. Бірақ олардың 

кемшілігі: операцияларды баяу орындайды, бағасы қымбат, сенімділігі төмен. 

 

     2 Температураны өлшеу. Температураны өлшеудің термоэлектрлік әдісі 

 

     2.1 Температура туралы негізгі мәліметтер 

 

     Температура - технологиялық процестердің жылулық күйінің негізгі 

параметрі. Себебі температура дененің қызулық деңгейін сипаттайтын, дене 

молекулаларының ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық 

энергиясымен тығыз байланыста болатын физикалық шама.  

                                                                kTЕ
2

3
 ,                                                (2.1) 

     мұндағы 38.1k
К

Дж2310  – Больцман тұрақтысы;  

                     Т – абсолют температура, [K]. 

     Бір-бірімен жанасатын денелердің температуралары әртүрлі болған 

жағдайда, контакт кезінде энергия теңесуі жүзеге асады: температурасы 

жоғары (орташа кинетикалық энергиясы көп) дене өзінің жылуын 

(энергиясын) температурасы төмен (орташа кинетикалық энергиясы аз) денеге 

береді. Сонымен, температура жылу алмасу және жылу берілу процестерін 

сандық және сапалық жағынан сипаттайтын параметр болып табылады.  

     Бірақ температураны тікелей өлшеу мүмкін емес. Оны температураға 

тәуелді өзгеретін басқа физикалық шамалардың көмегімен анықтауға болады.  

     Термодинамиканың даму тарихын 1597 жылы итальян ғалымы Галилео 

Галилей ойлап тапқан термоскоптан бастап санауға болады. Галилей 

температураның өзгеруін дененің қасиетінің өзгеруі бойынша анықтау керек 

деген ұсыныс жасады. Оның термоскопы температураны термометрлік 

дененің ұлғаюы бойынша өлшеуге негізделген. Термометрдің көрсетуі 

термометрлік денені дұрыс таңдап алуға да тәуелді. Мысалы, спирттік 

термометрдің дәлдігі сынаптық термометдікінен әлдеқайда төмен болады.  

     Температураны өлшей отырып, термометр әрқашан өзінің меншікті 

температурасын өлшейтінін есте сақтау керек. Мысалы, термометр жалынның 

емес, өзінің ішіндегі ауаның температурасын көрсетіп тұр. Термометрді 

зерттеліп жатқан денемен түйістіргенде, термометрдің ішіндегі газдың көлемі 

өзгереді, немесе, сұйықтың бағаны қозғалысқа келеді т.с.с.  Термометр мен 

дене арасында термодинамикалық тепе-теңдік орнығады да, денені 

сипаттайтын барлық шамалар (масса, көлем, қысым т.с.с.) тұрақтанады. Осы 
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сәттен бастап, термометр өзінің температурасын ғана емес, дененің де 

температурасын көрсетеді. 

 

     2.2 Температуралық шкалалар 

 

     Қазіргі заманғы термометрлермен іс жүзінде кез келген дененің 

температурасын өлшеуге болады. Әр елде қолданылатын температуралық 

шкалалардың бір-бірінен айырмашылығы бар. Бірақ олардың құрылысы ортақ 

принципке негізделген: екі тіреу (репер) нүктесі алынады. Негізінен ол 

нүктелер – таза заттардың фазалық тепе-теңдік нүктелері. Заттың 

термометрлік қасиеттері осы нүктелер арасындағы өзгерісінің температураға 

тәуелділігі қарастырылады.  

                                                           kCTT  0 ,                                                  (2.2) 

     мұндағы  0T  - тіреу нүктелерінің біріндегі температура; 

                      Т – соңғы температура; 

                      С – заттың термометрлік қасиетінің соңғы температурадағы мәні; 

                       k – пропорционалдық коэффициенті, ол заттың термометрлік 

қасиеттері бойынша және тіреу нүктелерінің температуралары бойынша 

анықталады. 

     Әрбір заттың термометрлік қасиеттері температураға байланысты әр түрлі 

өзгеретіні белгілі, сонымен қатар бұл өзгерістердің температураға тәуелділігі 

сызықсыз болуы мүмкін. Сондықтан бірдей тіреу нүктелерінде тұрғызылған, 

бірақ әртүрлі заттар қолданылған температуралық шкалалар әртүрлі мәндер 

көрсететін болады.  

     Термометрлерді құрастыру және әзірлеу үшін температуралық 

шкалалардың төмендегідей түрлері қолданылады.  

     1. Цельсий шкаласында (°С, Celsius) тіреу нүктелері ретінде 0°С –  мұздың 

еру температурасы және 100°С – қалыпты атмосфералық қысымдағы судың 

қайнау температурасы алынады. 1°С – шкаланың бөлігінің құны - тіреу 

нүктелері арасының жүзден бір бөлігі болып анықталады. 

0°C – судың қатаю нүктесі 

100°С – судың қайнау нүктесі 

)32(
9

5
 FC  

)273(  KC  

     2. Кельвин шкаласы (K, Kelvin) 1848 жылы заттың термометрлік 

қасиеттеріне тәуелсіз термометрлік шкала ретінде ұсынылды. Кельвин өзінің 

термодинамикалық шкаласының негізіне Карно циклын қолданды. Бұл циклде 

анықталған жұмыс процестің бастапқы және соңғы температураларына ғана 

тәуелді болады. Яғни 

                                                              
2

1

2

1

T

T

Q

Q
 .                                                   (2.3) 
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     Кельвин шкаласы заттың термометрлік қасиеттеріне тәуелсіз болғанымен 

практикада қолдануға ыңғайсыз. Оны өлшеу үшін жылу мөлшерін өлшеу 

керек болады, немесе 1Т  және 2Т  темпратураларға түзетулер енгізуге тура 

келеді. 

     Кельвин шкаласының санақ басы Цельсий шкаласына қатысты 273,15 

бөлікке теріс температуралар жаққа ығысқан. Бұл шкаламен өлшенетін 

минимал температура «абсолют ноль» деп аталады  

                                                              16,273СК .                                          (2.4) 

     3. Фаренгейт шкаласы (°F, Fahrenheit) үшін тіреу нүктелері ретінде қар 

ерітіндісінің температурасы және адам денесінің қалыпты температурасы 

қарастырылады. 1° F – шкаланың бөлігінің құны - тіреу нүктелері арасының 

жүзден бір бөлігі болып анықталады.  

0 град.С = 32 град.F 

100 град.С = 212 град.F 

F = 1.8C+32   (F = 
5

9
C+32) 

     4. Реомюр шкаласында тіреу нүктелері ретінде 0 град.R – мұздың еру 

температурасы және 80град.R – қалыпты атмосфералық қысымдағы судың 

қайнау температурасы алынады. Бұл шкала қазіргі кезде қолданылмайды. 

 

     2.2.1 Термометрді градуирлеу 

 

     Термометр жасау кезінде оның шкаласын температура өлшем бірлігі 

бойынша белгілеу процедурасын термометрді градуирлеу деп атайды. 

Мысалы, Цельсий шкаласын градуирлеу былай жүзеге асады: термометрді 

алдымен су мен мұз қоспасына орналастырады да, 0°С –ты белгілейді. Содан 

кейін қалыпты атмосфералық қысымда қайнап жатқан суға орналастырады да, 

100°С – ты белгілейді. Белгілердің арасын тең жүз бөлікке бөледі. Сонда әр 

бөліктің құны 1°С болып анықталады.  

 

     2.2.2 Халықаралық температуралық шкала 

 

     Халықаралық практикалық температуралық шкала (МПТШ-68) Шамалар 

мен таразылардың халықаралық комитеті тарапынан 1968 жылы қабылданған. 

Бұл шкала әрқайсысына қалыпты атмосфералық қысымда белгілі бір 

температура берілген 11 алғашқы температуралық нүктелерге (судың үштік 

нүктесі, неонның қайнау нүктесі, Zn, Ag, Au қатаю нүктелеріне) негізделген.  

     ХПТШ-68 аралық нүктелері осы нүктелерде эталон ретінде қолданылатын 

аспаптардың термометрлік қасиеттерінің температураға тәуелділігін 

анықтайтын интерполяциялық формулалар бойынша қайта өндіріледі.  

     ХПТШ-68 шкаласында халықаралық практикалық Кельвин 68Т  

температурасын және халықаралық практикалық Цельсий 68t  температурасын 

бөліп қарастырады    
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                                                 KTt 15.2736868  , 1°С=1К.                                  (2.5) 

     1К (1 Кельвин) судың қатты, сұйық және газ фазалары арасындағы тепе-

теңдіктің термодинамикалық температурасының, яғни судың үштік нүктесінің 

температурасының 
16,273

1
 бөлігіне тең деп алынады. 

     ХПТШ-68 шкаласы (13,81 6300)К температуралар интервалындағы 

өлшеулерді қамтамасыз етеді. (13,81 903,89)К температуралар диапазонында 

өлшеулер үшін эталондық аспап ретінде платиналық кедергілік термометр 

қолданылады. (630,74 1064,43)°С диапазонында – платинородий-платина 

электродтары бар термопара, ал 1337,58 К (1064,43°С) – тан жоғары 

температураларды Планктың сәуле шығару заңдарын қолданып анықтайды.  

     1990 жылы қабылданған Халықаралық температуралық шкалада (МТШ-90) 

Кельвин (Т 90 ) температурасы да, Цельсий (t 90 ) температурасы да қолданыла 

береді. МТШ-90 төменгі 0,65 К температурадан бастап, мнохроматты сәуле 

шығыру үшін Планк заңы бойынша өлшеуге болатын ең жоғарғы 

температураға дейінгі диапазонды қамтиды. Бұл диапазон төмендегідей 

бөліктерден тұрады: 

     а) 0,65К - нен 5 К - ге дейін Т 90  температурасы 3 Не және 4 Не – тің 

қаныққан буларының қысымының температураға тәуелділігі арқылы 

анықталады; 

     б) 3 К-нен неонның үштік нүктесі - 24,5561 К-ге дейін Т 90  температурасы 

үш реперлік нүктелер бойынша градуирленген тұрақты көлемді гелийлік 

термометрмен өлшенеді; 

     в) Сутегінің үштік (13,8033 К) нүктесінен күмістің қатаю (961,78°С) 

нүктесіне дейін Т 90  температурасы платиналық кедергілік термометрлердің 

көмегімен анықталады;  

     г) Күмістің қатаю (961,78°С) нүктесінен жоғарғы температуралар 

Планктың сәуле шығару заңына сәйкес және реперлік нүкте бойынша 

анықталады.  

 

     2.3 Температураны өлшеу әдістерінің  және температураны өлшеу 

құралдарының классификациясы 

 

     Қазақстанда температураны өлшеу жұмыстары СТ РК 2.25-2001 «ҚР 

өлшеулердің біртектілігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесі. 

Температураны өлшеу құралдарының мемлекеттік эталондары мен 

мемлекеттік тексеру сұлбалары» деген стандарт бойынша жүзеге асырылады.  

     Термометр – сигналды бақылаушының  қабылдауына ыңғайлы, автоматты 

басқару жүйелерінде өңдеуге, таратуға, қолдануға жарамды түрде өндіруге 

арналған температураны өлшеу құралы. Термометрлер өлшеу әдісіне және 

заттардың физикалық қасиеттерінің қолданылуына байланысты көптеген 

түрлерге бөлінеді. 

     Температураны өлшеудің екі әдісі белгілі: түйістіру және түйісусіз. 
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     Температураны түйістіру әдісімен өлшеу үшін қолданылатын 

термометрлер төмендегілер. 

     1. Ұлғаю термометрлері (Сұйықтық термометрлер температураны - 

сұйықтардың жылулық тепе-теңдігі бойынша, дилатометрлік немесе 

биметалдық термометрлер – қатты денелердің жылулық тепе-теңдігі бойынша 

өлшейді). 

     2. Манометрлік термометрлер. (Газдық термометрлер температураны - газ 

қысымының температураға тәуелділігі бойынша, конденсациялық 

термометрлер – сұйықтың қаныққан буы қысымының температураға 

тәуелділігі бойынша, сұйықтық термометрлер – жабық терможүйе көлемінің 

температураға тәуелділігі бойынша өлшейді). 

     3. Термоэлектрлік термометрлер. (Бұлардың жұмыс істеу принципі әртекті 

өткізгіштерден тұратын термопарада өндірілетін жылулық электр қозғаушы 

күшті (Термо-ЭҚК) өлшеуге негізделген). 

     4. Кедергілік термометрлер.  (Мұнда температураны өлшеу заттың 

электрлік кедергісінің температураға тәуелділігіне негізделген). 

     Температураны түйісусіз әдіспен өлшеу үшін пирометрлік термометрлер 

қолданылады. 

     1.Жарықтық пирометрлер температураны қызған дененің көрінетін жарық 

толқын ұзындығы диапазонында сәуле шығару жарықтылығы бойынша 

өлшейді. 

     2. Радиациялық пирометрлермен температураны өлшеу қызған дененің 

толық сәуле шығаруының жылулық әсеріне негізделген (толқын 

ұзындықтарының барлық диапазонында). 

     3. Түстік пирометрлердің жұмыс істеу принципі дененің әртүрлі спектрлік 

диапазондардағы сәуле шығару интенсивтіліктерінің қатынасын анықтауға 

негізделген. 

 

     2.1 - к е с т е  Температураны өлшеу құралдарының қолданылу шектері  
 

№ 

 

Өлшеу құралының типі 

 

Өлшеу құралының түрі 

Қолданылу шегі, °С 

Төменгі Жоғарғы  

 

 

1 

 

 

 

 

Ұлғаю термометрлері 

 

 

 

Сұйықтық, шыны 

-200 

 

 

600 

 

 

Манометрлік  -200 (-272) 1000 

2  

Кедергілік термометрлер 

Металдық (өткізгіштік) -260 1100 

Жартылай өткізгіштік  -272 600 

3 Термоэлектрлік 

термометрлер 

Термоэлектрлік  -200 (-272) 2200 

(2800) 
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4 

 

 

 

Пирометрлер 

Квазимонохроматтық  700 6000    

  (100 000) 

Спектралдық қатынас 

пирометрлері 

300 2800 

Толық сәуле шығару 

пирометрі 

-50 3500 

      

     2.4 Температураны өлшеудің термоэлектрлік әдісі 

 

     Бұл әдіс термоэлектрлік термометрдің сезімтал элементі - әртекті 

өткізгіштерден жасалған термопараның  Термо-ЭҚК-ң температураға қатал 

тәуелділігінің негізінде 1821 жылы Зеебек ашқан термоэлектрлік 

құбылыстарға сүйене отырып құрылған.  

     Екі әртекті өткізгіштердің (термоэлектродтардың) ұштарының 

дәнекерленген қосылыстарында сезімтал элемент – термопара түзіледі. 

Қосылу аймағында сол нүктенің температурасына тәуелді термо-ЭҚК 

өндіріледі.  

     Алғашқы өлшеу түрлендіргішінің құрамына мына элементтер кіреді: 

     - ұзына бойы оқшауланған, бір-бірімен дәнекерленіп қосылған екі 

термоэлектродтан тұратын термоэлектрлік термометр; 

     - қорғаныш қабы; 

     - линияға қосу қысқыштары бар ұштары. 

     Термоэлектрлік термометрмен бірге жұмыс істейтін екінші реттік 

құралдар: 

     - магнитоэлектрлік милливольтметр; 

     - потенциометрлер; 

     - қалыптандырғыш түрлендіргіштер. 

     Энергетикалық қондырғыларда термоэлектрлік термометрлерді өте қызған 

будың, түтіндік газдардың, қазан агрегаттарының металл құбырларының 

температураларын өлшеу үшін қолданады. 

     Термоэлектрлік термометрлердің  артықшылығы: 

     - өлшеудің үлкен диапазонын қамтитындығы; 

     - жоғарғы сезімталдығы; 

     - жылдам іске қосылатындығы; 

     - бөгде ток көздерін керек етпейтіндігі; 

     - дистанциялық басқаруды жүзеге асыру мүмкіндігі. 

 

     2.4.1 Термоэлектрлік термометрлердің  жұмыс істеу қағидасы 

 

     А және В әртекті (мысалы Cu және Pt) термоэлектрлік өткізгіштер 1 және 2 

нүктелерде дәнекерленіп қосылған (2.1-сурет). 1-нүкте қызғанда, тізбекте 

электр тогы пайда болады. Токтың бағыты қызған 1-нүктеде АВ  , ал суық 2-

нүктеде ВА  бағытталады. 2-нүктені қыздырғанда кері бағытта ток пайда 
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• 

• 

А  В 

Pt Cu 

1 

2 
0t

t 

болады. Бұл ток темроэлектрлік ток деп аталады. Ал мұнда өндірілетін электр 

қозғаушы күш (ЭҚК-і) термо-ЭҚК-і деп аталады. Термо-ЭҚК-нің пайда болу 

табиғаты екі жолмен түсіндіріледі: 

     - Электрондық теория бойынша металдағы еркін электрондар 

коцентрациясы температураға тәуелді. Температуралар айырмасы болған 

кезде, өткізгіште электрондар диффузиясы орын алады. Ол электр өрісін 

тудырады.  

     - Әртекті металдардың Ферми деңгейлерінің әртүрлілігінің салдарынан 

жанасу бетінде контактілік потенциалдар айырмасы пайда болады.   

Сонымен, термо-ЭҚК термопараның контактілеріндегі потенциалдар 

айырмаларының қосындысына тең, ал потенциалдар айырмасы электрондар 

диффузиясына және металдың тегіне және оның температурасына тәуелді. 

                                                 )()( tfteAB  .                                            (2.6) 
     Егер температура t > 0t  болса, термоток пайда болады да, қорытынды 

термо-ЭҚК мына өрнекпен айқындалады: 

                      )()(),( 00 tetettE BAABAB  ,                       (2.7)    

                      )()( 00 tete ABBA   болғандықтан, 

                      )()(),( 00 tetettE ABABAB  .                       (2.8)                                      

     Вольт заңы бойынша 0tt   болған кезде 0),( 0 ttEAB .  

1-ші дәнекерлеу нүктесі – термопараның жұмыстық  

ұшы деп аталады, ол жұмыстық ортаға батырылады.                                     

2- ші дәнекерлеу нүктесі - термопараның еркін ұшы  

өлшеу құралына қосылады. Бойынан ток жұмыстық                       2.1-сурет 

ұшынан еркін ұшына қарай ағатын электродты оң (+) термоэлектрод деп 

есептейді. Термо-ЭҚК-ті өлшеу үшін өлшеу аспабын термопараға с - 

өткізгіштермен қосады (2.2-сурет). 

 
2.2-сурет 

     Термопараны контурға қосудың екі тәсілін қарастырады. 

     1.Өлшеу аспабын термоэлектрлік термометрлердің термоэлектродтарының 

біріне қосу (2.2 а -сурет). 

                               )()()()(),( 0110 tetetetettE BACBBCABAB  ,                                (2.9)   

                                                           )()( 11 tete CBBC  , 

                       

t 
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)()( 0tete BAAB   екенін ескерсек, (2.9)-теңдеуі (2.8)-теңдеудегі кейпіне қайта 

келеді 

                                                     )()(),( 00 tetettE ABABAB  .                                          

     2. Өлшеу аспабын термоэлектрлік термометрлердің еркін ұштарына қосу 

тәсілі (2.2 б - сурет). 

                               )()()(),( 000 tetetettE CABCABAB  .                                          (2.10) 

Вольт заңын ескерсек,  

0)()()(),( 0000  tetetettE CABCABAB , 

бұдан  

                                      )()()( 000 tetete ABCABC  .                                               (2.11) 

 

(2.11)-ші өрнекті (2.10)-шы өрнекке қойсақ, ол (2.8)-теңдеудегі кейпіне қайта 

келеді 

                                                     )()(),( 00 tetettE ABABAB  .                                          

     Сонымен, өткізгішті қосу нүктелерінің температуралары бірдей болса, 

термометр контурына үшінші өткізгіштің қосылуы термо-ЭҚК-тің мәніне 

әсер етпейді. 

     Өндірілетін термо-ЭҚК мәні нақты болуы үшін үшінші өткізгіштің қосылу 

нүктелерінің температуралары бірдей және еркін ұштарының температурасы 

тұрақты  ( constt 0 ) болуы керек. 

     Температураны өлшеу үшін термоэлектрлік термометрдің термопарасында 

өндірілетін термо-ЭҚК-н және еркін ұштарының температурасын білу керек.                                                   

00 t °С болса, онда өлшеніп жатқан температура градуирлік сипаттама (кесте,                                                              

график) бойынша анықталады. Термо-ЭҚК-ің температураға тәуелділігінің                                                                

)(),( 0 tfttEAB   сипаттамасы график түрінде 2.3-суретте келтірілген.  

 

                                                              )0,(),()0,( 00 tEttEtE  ,                         (2.12) 

 

                                                               мұндағы  )0,( 0tE  - еркін түйіндер 

                                                               температурасы бойынша термо-ЭҚК-ке  

                                                               енгізілетін түзету болып табылады. 

                                         

                                                                

 

                     2.3-сурет 

 

     2.5 Термоэлектрлік материалдар 

 

     Термоэлектрлік материалдар ретінде таза металдар немесе олардың 

қорытпалары қолданылады. Оларға қойылатын талаптар: 

- механикалық беріктілігі; 

- ыстыққа шыдамдылығы; 
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- химиялық инерттілігі; 

- термоэлектрлік біртектілігі; 

- термоэлектрлік сипаттамасының тұрақтылығы, қайта өндіру мүмкіндігі; 

- градуирлік сипаттамасының сызықтылығы; 

- жоғары сезімталдығы. 

     2.2 - к е с т е  Платинамен бірге термопараларда қолданылатын 

материалдардың сипаттамалары 
 

Термоэлектрод 

 

Құрамы 
t=100°C, 0t =0°C үшін 

өндірілетін термо-ЭҚК, 

Е,мВ 

 

Жоғарғы өлшеу 

шегі, °C 

Хромель  90%Ni, 10%Cr 2.95 1250 

Алюмель  95%Ni, 5%(Al,Si,Mn) -1,2 1250 

Нихром 90%Ni, 20%Cr 2,0 1100 

Копель  56%Cu, 44%Ni -4.0 800 

Манганин  84%Cu, 13%Mn, 

  2%Ni,     1%Fe 

0.8 800 

Константан  60%Cu, 40%Ni -3,4 800 

Платинородий 90%Pt, 10%Rh 0.64 1600 

     2.3 - к е с т е  Стандартты термометрлердің сипаттамалары 
 

Термопараның типі 

 

Белгіленуі  

 

Ұзақ уақыт 

қолдануда өлшеу 

диапазоны, °C 

Қысқа мерзімді 

қолдануда 

жоғарғы өлшеу 

шегі, °C 

Өндіретін 

термо-

ЭҚК-і,  

Е, мВ 

Платинородий(10%Rh)-

платиний 

ТПП 0÷1300 1600 1,04 

Платинородий(30%Rh)- 

Платинородий(6%Rh)  

ТПР 300÷1600 1800 0,9 

Вольфрамрений(5%Rn)- 

Вольфрамрений(20%Rn) 

ТВР 0÷2000 2500  

Хромель - копель ТХК -50÷600 800 4,03 

Хромель - алюмель ТХА -200÷1000 1300 8,3 

 

     2.6 Термо-ЭҚК-і өлшеудің тура әдісі 

 

     Қазіргі заманғы жылутехникалық өлшеулерде кеңінен тараған әдіс – 

термоэлектрлік термометрлердің термо-ЭҚК-н магнитоэлектрлік 

милливольтметрлердің көмегімен өлшеу. 

     Магнитоэлектрлік милливольтметрдің жұмыс істеу принципі аспаптың 

қозғалмалы рамкасы арқылы өтетін токтың тұрақты магниттің магнит 
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өрісімен әсерлесуіне негізделген. Магнит өрісіндегі өткізгішке әсер ететін 

күштің бағыты сол қол ережесімен, ал мәні мына өрнекпен анықталады 

                                                          lBIF  ,                                                 (2.13) 

                                                    мұндағы l  - өткізгіштің ұзындығы; 

 B – магнит индукциясы;  

                                                    I - өткізгіштен өтіп жатқан ток күші. 

                                                    2.4-суретте келтірілген милливольтметрдің  

                                                         n орамнан тұратын қозғалмалы рамкасының 

                                                         өлшемі Rl 2 . Тұрақты магниттің полюстік 

                                                         ұштары рамканың өзекшесімен концентрлі.  

                                                         Полюстік ұштар мен өзекшенің арасындағы  

                                                         саңылауда айнала отырып, рамка әрқашан 

                                                         магниттік күш сызықтарына параллель  

                                                         орналасады. Демек айналдырушы момент 

                                                         мына өрнекпен анықталады 

       2.4-сурет                                  nlRBIRnFМ айн 22  .                                 (2.14) 

      Рамканың бұрылу бұрышы одан өтіп жатқан токтың күшіне пропорционал 

болуы үшін, рамканың бұрылу бұрышына тәуелді болатын рамкаға кері әсер 

етуші момент түсіру қажет. Мұндай момент рамканың осімен байланысқан 

шиыршықты (спираль) серіппелердің көмегімен өндіріледі 

                                                         СМ к ,                                                   (2.15) 

     мұндағы С – меншікті кері әсер моменті; 

                      φ – рамканың бұрылу бұрышы. 

     Ток жүргенде, тілше бекітілген рамка бұрыла бастайды, және төмендегі 

шарт орындалғанға дейін бұрыла береді 

                                                          кайн ММ  ,                                                  (2.16) 

немесе,  

                                                           CnlRBI 2 ,                                              (2.17) 

осыдан 

                                                         SI
C

nlRBI


2
 ,                                           (2.18)                           

     мұндағы S коэффициенті аспаптың сезімталдығын білдіреді.  

     Милливольтметрдің негізгі бөліктері:  

- полюстік ұштары бар тұрақты магнит; 

- жұмсақ магниттік болаттан жасалған өзекше; 

- көп орамды рамка (лакпен біріктірілген мыс өткізгіш); 

- рамкаға бекітілген тілше (милливольтметрдің қозғалмалы бөлігі); 

- шиыршықты (спираль) серіппелер, олардың бір ұшы рамкаға, екінші 

ұшы қозғалмайтын контактілерге қосылады, ток осы серіппелер арқылы 

келеді; 

- рамкаға тізбектей қосылған қосымша резистор; 

- өте сезімтал аспаптарда бұрылу бұрышын көрсететін сәуле үшін айна 

орнатылады. 
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     Рамка тіреулеріндегі үйкеліс өлшеу қателігінің шамасын арттырады. 

Милливольтметрдің көрсету қателігін азайту үшін рамкаға тізбектей 

манганиннен жасалған қосымша резистор қосылады. Манганиннің 

температуралық коэффициенті мыстікінен екі дәреже төмен және шамамен 

С

1
102 5 . Мыс өткізгіштен жасалған рамкасы және манганиннен жасалған, 

кедергісі рамканікіне тең қосымша резисторы бар милливольтметрдің 

температуралық коэффициентін бағалап көрелік.  

                                           ДРМВ RRR  ,       ДР RR  ,                                       (2.19) 

мұндағы ДR  - қосымша резистордың кедергісі. 

     Температура t - ға өзгергенде аспап кедергісінің өзгерісі 

                      )( ДДPPДДPPДPМВ RRttRtRRRR   ,                2.20) 

Р » Д  болғандықтан, 

                                                          tRR PPМВ   .                                           (2.21)           

     Милливольтметрдің температуралық коэффициенті 

                                            
МВ

P
P

МВ

PP

МВ

МВ
МВ

R

R

tR

tR

tR

R



 









 .                               (2.22) 

Біздің жағдайда PДРМВ RRRR 2  және РМВ  5,0 .  Әдетте, PД RR )43(   

сондықтан 
)54()43( 




 P

PP

P
РМВ

RR

R 
 , яғни милливольтметрлердің 

температуралық коэффициенті мыстың температуралық коэффициентінен 

шамамен (4÷5) есе аз, демек 1°С – қа  0,08÷0,1%  құрайды. 

 

     2.6.1 Термо-ЭҚК-і милливольтметрмен өлшеу 

 

     Егер термоэлектрлік термометрдің еркін түйіндерінің температурасы 

тұрақты болса, онда термо-ЭҚК-і тікелей жұмыстық ұшының 

температурасына тәуелді болады. Факт жүзінде милливольтметр термоЭҚК-і 

емес, аспап рамкасынан өтетін ток күшін өлшейді. Сондықтан термоЭҚК-і 

мен милливольтметр көрсетуі арасындағы тәуелділік біртекті болу үшін бүкіл 

тізбек кедергісі тұрақты, сонымен қатар ол кедергі аспапты градуирлеген 

кездегі жалпы кедергінің градуирлік мәніне тең болуы керек. 

 

     2.6.2 Термо-ЭҚК-і өлшеу кезінде мүмкін болатын қателіктерді сараптау 

 

    Милливолтметр көрсетуі мына өрнекпен анықталады 

                                             
.,..

0 ),(

КППСTМВ RRRR

ttES
SI




 ,                               (2.23) 

     мұндағы ),( 0ttE  - жұмыстық ұшы t, еркін ұшы 0t температураға ие болған 

кездегі термо-ЭҚК мәні; 

                 МВR   - милливольтметрдің кедергісі; 

                 ..ПСR  - қосқыш, ұзартқыш өткізгіштердің кедергісі; 
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                 ..КПR  - келтіру катушкасының кедергісі. 

2.5-суретте 1–термоэлектрлік термометр, 2 – милливольтметр ( 0R  - рамканың, 

ДR - қосымша кедергілер), 3 – электродтық ұзарту өткізгіштері, 4 – қосу 

өткізгіштері. 

                                                                         Сыртқы тізбектің жалпы  

                                                                         кедергісін градуирлік мәнге дейін    

                                                                         жеткізу үшін келтіру катушкасы  

                                                                         ..КПR қолданылады. Милливольтметр 

                                                                         көрсетуінің қателігі (көрсетуінің 

                                                                          өзгеруі) біріншіден, сыртқы тізбек  

                                                                         кедергілерінің ( .... ,, КППСT RRR ), 

                                                                         екіншіден, милливольтметрдің  

                                                                         өзінің кедергісінің  өзгеруі  

                                                                         салдарынан пайда болады.   

     Осы әсерлерді кеміту үшін термометрдің, қосқыш өткізгіштердің 

кедергілерін азайту керек. Ол үшін термометрдің термоэлектродтары диаметрі 

2-3 мм өткізгіштерден жасалады, ал ұзартқыш және қосқыш өткізгіштердің 

көлденең қимасының ауданы 2-2,5 мм 2 шамасында болуы қажет. 

Милливольтметр температурасының тербелісі аз бөлмеде орналасуы керек, 

себебі оның ішкі температурасы қоршаған ортаның температурасына тәуелді 

өзгеруі мүмкін. Бірақ  милливольтметрдің температуралық коэффициентінің 

мәні манганиннен жасалған қосымша кедергі қосу арқылы төмендетілген. 

Соның арқасында термометр – милливольтметр тізбегінің кедергісінің 

температураға тәуелді өзгеруі өте аз.  

     Термометр – милливольтметр тізбегінің кедергісінің градуирлік мәнге 

қатысты өзгеруі салдарынан милливольтметрдің көрсетуінің өзгеруін 

анықтауға болады. Градуирлеу кезінде бүкіл тізбек кедергісі ГРR , ал 

эксплуатациялау кезінде - ЭКR  болса, градуирлеу кезіндегі көрсету: 

                                                         
ГР

ГР
R

ttES ),( 0
 ,                                           (2.24) 

ал, эксплуатациялау кезіндегі көрсету 

                                                        
ЭК

ЭК
R

ttES ),( 0
 .                                            (2.25) 

Сонда милливольтметрдің нағыз көрсетуі 
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ЭКЭК
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 ,                                             (2.26) 

салыстырмалы көрсетуі 

                                                 
ЭК

ЭКГР
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 .                                  (2.27) 

     Бұл өрнектер көрсетудің өзгеруін мВ бірлігінде береді, ал температуралық 

өлшем бірліктерге өткізген кезде термо-ЭҚК-ң температураға тәуелділігінің 

сызықсыздығын ескеру керек.  

2.5-сурет 
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     Милливольтметрдің көрсетулеріне өлшеу тізбегінің кедергілерінен басқа 

мына факторлар да әсер етеді: аспап шынысына жинақталатын 

электростатикалық заряд; басқа аспаптардың және ферромагниттік қорғанның 

сыртқы магнит өрістері; аспаптың еңкею бұрышының техникалық шарттарда 

аталған шамадан ауытқуы. Термоэлектрлік термометр – милливольтметр 

өлшеу тізбегінде үлкен қателіктің пайда болу себебі термоэлектрлік 

термометрдің еркін ұштарының температурасының градуирлік мәнге сәйкес 

келмегендігінен де болуы мүмкін. 

     Термоэлектрлік термометрлердің градуирлік сипаттамалары 0°С үшін 

жасалған. Егер термоэлектрлік термометрдің еркін ұштарының температурасы 

0°С – қа тең болмаса, онда аспап көрсетуіне түзету енгізу керек. Әдетте, 

термоэлектрлік термометрдің еркін ұштарын температура аз өзгеретін жерге 

орналастырады. Термоэлектрлік термометрдің еркін ұштарының 

температурасына түзету енгізуді милливольтметрдің тілшесін корректордың 

көмегімен қажетті белгіге орнату арқылы жүзеге асырады. Бірақ еркін 

ұштардың температурасы кейде өте үлкен болады.  

 

     2.6.3 Еркін ұштар температурасына автоматты түрде түзету енгізу 

 

     Еркін ұштар температурасына түзету енгізудің автоматты қондырғысы 

тұрақты ток көзінен қоректенетін көпірлік сұлбадан тұрады. 2.6-суреттегі 

көпірдің 321 ,, RRR  иіндері манганиннен жасалады, ал 4R  мыстан жасалады, 

оның кедергісі температураға тәуелді өзгереді. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

     Егер термоэлектрлік термометрдің еркін ұштарының температурасы 0°С – 

қа тең болса, көпір тепе-теңдік күйде болады. Егер термоэлектрлік 

термометрдің еркін ұштарының температурасы 0°С – қа тең болмаса, а және в 

төбелерінің арасында авU  - потенциалдар айырмасы пайда болады. Осы 

)0,( 0tEU ав  түзету болып табылады. 5R  - резистор авU  сигналын 

коррекциялауға және қажет болса (мысалы бір градуировкадан екіншісіне 

өткенде) өзгертуге арналған.  

а в 
 

өлшеу 

аспабына 
а в 

2.6-сурет 
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2.7-сурет 

     Автоматты түзету қондырғысы термоэлектрлік термометрге тізбектей 

қосылады, демек түзету термо-ЭҚК мәніне қосылады.  

                                                 )0,(),()0,( 00 tEttEtE  .                                       (2.28) 

     Өлшеу аспабына )0,(tE сигналы түзетіліп беріледі, бірақ милливольтметрдің 

ұштарындағы потенциалдар айырмасы  )0,(tEU мВ  . 

                                              
ВНмВ

мВ

мВмВ
RR

R
tERIU


 )0,( .                               (2.29) 

мұндағы I    - термометр – милливольтметр тізбегіндегі ток күші; 

              мВR  - милливольтметрдің ішкі кедергісі; 

              .... КППСТВН RRRR   - сыртқы кедергі. 

Осы сәйкессіздікке байланысты пайда болатын қателікті және 

температураның өзгеруінің кең диапазонында авU  мен )0,(tE мәндерінің 

сәйкессіздігінен болатын қателікті де ескеру керек. Себебі температураның 

өзгеруіне байланысты көпір төбелеріндегі авU  потенциалдар айырмасы 

термометрдің )0,(tE  градуирлік сипаттамасын идеал түрде өндіре алмайды. 

 

     2.7 Термо-ЭҚК-і өлшеудің компенсациялық әдісі 

 

     Бұл әдіс өлшеніп жатқан ЭҚК-і мәнін анықтауға болатын кернеумен 

теңестіру тәсіліне негізделген. 2.7-суретте термо-ЭҚК-і өлшеудің 

компенсациялық әдісінің қарапайым нұсқасы келтірілген. ТЕ  -  термо-ЭҚК 

                                                                                 көзі кернеу бөлгіш  PR  -  

                                                                                 резисторына қосылған. Ал PR -  

                                                                                 резисторы Е – кернеу көзінен  

                                                                                 қоректенеді.  

                                                                                      Сондықтан бөлгішке 

                                                                                  түсетін abU кернеуі ТЕ  -  термо- 

                                                                                  ЭҚК көзіне қарама-қарсы  

                                                                                  қосылған. Бөлгіштің  

                                                                                  жылжымалы тетігін қозғалта  

                                                                                  отырып, abU = ТЕ  болатын  

                                                                                  күйіне келтіруге болады. 

                                                                                  Термо-ЭҚК авU  кернеуімен 

                                                                                  теңесті, демек, төменгі  

                                                                                  термо-ЭҚК көзінің тізбегінде  

                                                                                  ток жоқ. Өте сезімтал НГ –  

                                                                                  нөлгальванометр нөлді  

                                                                                  көрсетеді. 

     Термо-ЭҚК-і анықтау үшін abab RIU   кернеуін есептеу керек. Мұндағы I – 

жұмыстық контурдан ағып жатқан ток күші. Оны мА –                                                                                   

миллиамперметрдің көрсетуінен алуға болады.  
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     Термо-ЭҚК-і өлшеудің компенсациялық әдісінің артықшылығы: өлшеу 

нәтижесі термоэлектрлік термометр тізбегінің кернеуіне тәуелді емес. Ал 

термо-ЭҚК-і милливольтметрмен өлшеу кезінде өлшеу нәтижесі тізбектің 

толық кедергісі арқылы анықталатын. Компенсациялық әдіс басқа әдістерден 

қолайлырақ, бірақ өлшеу дәлдігі төмен. Себебі жұмыстық токты өлшейтін 

миллиамперметр мен милливольтметрлердің дәлдік кластары бірдей. 

Компенсациялық әдістің тиімділікпен қолдану үшін жұмыстық токтың 

анықталу дәлдігін арттыру қажет.  

 

     2.8 Автоматты потенциометрлер 

 

     Автоматты потенциометрлер - термо-ЭҚК-і компенсациялық әдісті қолдана                                                                                       

отырып, адамның араласуынсыз өлшеуге арналған қондырғылар.                                                   

Жай потенциометрлерде кернеу мен ЭҚК-і теңестіру қолмен жасалатын. 

Автоматты потенциометрлерде температураны нақты градуировкалы 

термометрлермен өлшеу кезінде еркін ұштар температурасына түзету 

автоматты түрде енгізіледі. Қазіргі заманғы автоматты потенциометрлердің 

өлшеу сұлбасы тұрақтандырылған қорек көзімен (ТҚК-ИПС) жабдықталған. 

2.8-суретте автоматты потенциометрдің қарапайым түрі, ал 2.9-суретте толық 

өлшеу сұлбасы келтірілген.                                                          

                                                                           Автоматты потенциометрлердің  

                                                                           жұмысы былай жүзеге асады.  ТЕ  -  

                                                                           термоэлектрлік термометрдің  

                                                                           термо- ЭҚК-і b-e учаскісіне 

                                                                           түсірілетін кернеумен  

                                                                           теңестіріледі.  

                                                                           Бұл теңестірілу автоматты түрде 

                                                                           жүзеге асады. 

                                                                                Егер Tbe EU    болса, онда  

                                                                           ЭБ –электрондық блоктың кірісіне  

                                                                           сигналдар айырмасы Tbe EUU     

                                                                           келіп түседі. Бұл айырма ЭБ-та  

                    2.8-сурет                                       тұрақты токтан  айнымалы токқа  

                                                                           айналады да,  кернеуі және қуаты                                                                            

бойынша күшейтіледі. ЭБ-тан шыққан қорытынды сигнал РД – реверсивті 

қозғалтқышқа келіп түседі. Реверсивті қозғалтқыш PR  - реохордтың тетігін 

U азайып, нөлге айналғанға дейін қозғалта береді.   Tbe EU     болған кезде   

0U   болысымен, ЭБ-тан шыққан сигналдың реверсивті қозғалтқышқа әсері 

жойылып, реохордтың тетігі тоқтайды. Реохордтың тетігі қозғалған кезде 

онымен қатар аспаптың тілшесі шкала бойымен және  қаламсап ұшы 

диаграммалық қағаз бетімен қозғалады. Реохордтың тетігі b  бастапқы 

нүктеден b  соңғы нүктеге дейін қозғалған кезде b  нүктесінің потенциалының 
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берілген потенциометрдің өлшеу диапазонына сәйкес шамасына өзгеруі орын 

алады.   

     Потенциометрдегі жұмыстық токты тұрақтандыру үшін ИПС-ТҚК – 

тұрақтандырылған қорек көзі қолданылады. Ол  жұмыстық токты 02,0 %- тен 

аспайтын қателікпен тұрақтандырады.  

     Термоэлектрлік термометрдің еркін ұштарының температурасына түзетуді 

автоматты түрде енгізу үшін потенциометр сұлбасына мыстан жасалған МR  

кедергісі қосылған. Басқа кедергілер манганиннен жасалады.     

        Термоэлектрлік термометр автоматты потенциометрге ұзартқыш 

өткізгіштермен қосылады, сондықтан термометрдің еркін ұштары 

потенциометрдің қысқаштарында орналасқан. МR  - мыс резистор еркін 

ұштардың жанында орналасқандықтан, олардың температуралары бірдей t 0 -ге 

тең. Термоэлектрлік термометрдің еркін ұштарының температурасына түзету 

енгізу үшін, потенциометрдің өлшеу сұлбасында )0,( 0tE -ге тең болатын 

сингалды автоматты түрде өндіру керек және оны термометрдің термо-ЭҚК-

не қосу керек. Бұл үшін мыс резисторды мына шарт бойынша таңдап алады: 

температура 0t  -ден 0t  -ге дейін өзгергендегі МR  - мыс резистордың ұштарына 

түсетін кернеудің U өзгерісі термометрдің термо-ЭҚК-нің өзгерісіне тең 

болуы қажет. 

                                                                                               ТR ЕU
М

 .          (2.30) 

                                                                                      Бұл шартты мына түрге  

                                                                                      келтіруге болады 
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                                                                                       Бұдан t=0°C кезіндегі мыс 

                                                                                       резистордың кедергісін  
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                                                                                        Түзету мына өрнектен  

                                                                                        анықталады 

                                                                                           
MRUtE )0,( 0 .           (2.33) 

                                                                 

                                                   

                                                                      

     Термоэлектрлік термометрдің термо-ЭҚК-і  b-c-d-e учаскісіне түсетін 

кернеумен теңестіріледі 

decdbcbcde UUUUttE ),( 0 , немесе, 

                                               MНP RIRImRIttE 2110 ),(  .                                 (2.34) 

2.9-сурет 
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     2.9-суретте РR  орнына прR қойылады. Ол параллель қосылған ППШР rRRR ,,  

үш кедергілердің келтірілген кедергісі болып табылады. МR  кедергіні мына 

түрге келтіруге болады 

                                                          MMM RRR  0 ,                                             (2.35) 

демек 

                                      MMНP RIRIRImRIttE  202110 ),( .                            (2.36) 

     MR RIUtE
M

 20 )0,(  болғандықтан,  

                                       )0,(),( 002110 tERIRImRIttE MНP  .                           (2.37) 

     НR  кедергісінің мәні 0021  MН RIRI  болатындай шартпен таңдалып 

алынады. Себебі нөлсіз шкала үшін басMН ЕRIRI  021 . Сонда 

PmRItEttE 100 )0,(),(  , немесе, 

                                                       PmRItE 1)0,(                                                  (2.38) 

( m  - реохордтың тетігінің орнын анықтайды). 

     Сонымен потенциометрдің көрсетуі термометрдің жұмыстық ұшының t 

температурасымен ғана анықталады, және еркін ұштарының 

0t температурасына тәуелді емес. 

     Автоматты потенциометр тізбегінде термо-ЭҚК-ң теңестірілуі b-e 

учаскісінде жүзеге асады. Мұндағы резисторлардан таңбасы және мәні 

бойынша әртүрлі 21, II  токтар ағып өтеді. Бұл термо-ЭҚК-ің теңестіру үшін 

ғана емес, еркін ұштар температурасына түзету енгізуге де қолайлы жағдай. 

Теңестіру кернеуі мен түзету енгізу кернеулерінің таңбалары қарама-қарсы 

болуы үшін, 21, II  жұмыстық токтары бар контурлардың бағыттары әртүрлі 

болуы керек. Қарапайым сұлбада (2.8-сурет) реохорд кедергісі PR түрінде 

келтірілген. Шын мәнінде реохорд торабы параллель қосылған үш кедергіден 

тұрады (2.9-сурет): PR - реохордтың өзінің кедергісі, ШR - шунт кедергісі, 

ПП rR    - жалпы кедергі ( ПR өлшеу диапазонын қою үшін, ал Пr  өлшеу 

диапазонын келтіру үшін қолданылады). 

     Өлшеу диапазонын қою үшін қолданылатын ПR кедергісі былай таңдап 

алынады 

                                                      бассонПР ЕЕRI 1 ,                                         (2.39) 

     мұндағы 
ПЭ

ПЭ

ПР
RR

RR
R


 , ал 

ШР

ШР
Э

RR

RR
R


 ;  

                     бассон ЕЕ ,  - өлшеу диапазонының соңғы және бастапқы 

температураларына сәйкес келетін термо-ЭҚК, мВ;  

                     бассон ЕЕ   - потенциометрдің өлшеу диапазоны, мВ. 

     БR  резисторы тізбектегі БПРН RRR   кедергінің белгілі бір мәнін қойып 

отыру үшін қолданылады. Әртүрлі градуировка мен әртүрлі өлшеу 

диапазондары үшін ПРН RR ,  мәндері әртүрлі болуы мүмкін, ал осы 

кедергілерден өтетін ток 1I  әр уақытта бірдей мәнге ие болуы керек: мAI 31  . 

Сондықтан 
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ПРН

df

Б RR
I

E
R 

1

, ал мВEdf 1019 .                          (2.40) 

     KR  резисторы ИПС-ТҚК – тұрақтандырылған қорек көзінің жұмысын 1,2-

қысқаштарға эпизотты түрде қосылатын қалыпты элементтің көмегімен 

тексеру үшін қолданылады. мАI 22   ток үшін Ом
I

Е
R ЭН

K 5,509
2

1019

2

..  . 

     2.9-суреттегі автоматты потенциометрдің нақты сұлбсында термоэлектрлік 

термометр өлшеу сұлбасына 332211 ,,,,, ФФФФФФ CRCRCR  элементтерінен тұратын 

сүзгі арқылы қосылады. Бұл сүзгілер термометр мен потенциометр 

арасындағы өткізгіштердегі шулар мен кедергілерді жою үшін жұмыс істейді. 

     Қазіргі заманда автоматты потенциометрдің көп түрлері шығарылады: 

көрсететін, өздігінен жазатын, бір нүктелі, көп нүктелі т.б. Бұл аспаптарға 

сигнал беруші және реттеуші қондырғыларды қосу мүмкіндігі қарастырылған. 

      

     3 Кедергілік термометрлер 

  

3.1 Кедергілік термометрлер туралы жалпы мәліметтер 

 

     Кедергілік термометрлердің жұмыс істеу принципі материалдардың 

кедергісінің температураға тәуелді өзгеру қасиетіне негізделген.  

                                                       )1(0 tRRt   ,                                               (3.1) 

     мұндағы tR  - материалдың t температура кезіндегі кедергісі; 

                     0R  - материалдың t=0°С температура кезіндегі кедергісі; 

                                       




















KCdt

dR

RtR

RR tt 1
,

1
,

1

00

0


 .                                     (3.2) 

                       α - )(tRR   тәуелділігін сипаттайтын температуралық 

коэффициент. 

     Таза металдар үшін 1)065,0036,0(  К ; қорытпалар үшін 0 , мысалы 

манганиндікі 15102  К ; жартылай өткізгіштер үшін 1)15,001,0(  К . 

     Таза металдардан кедергілік термометрді жасау тәсілі мынадай: 

изоляциялық материалдан жасалған корпусқа өте жіңішке металл өткізгішті 

орайды да, қорғаныш қабықшаға салады. Кедергілік термометрлерді сериялық 

өндіріске рұқсат ету үшін материалдар төмендегі талаптарға сай болуы керек. 

     Міндетті талаптар: 

     - градуирлік сипаттамасының тұрақтылығы; 

     - қайта өндіру мүмкіндігі; 

     Міндетті емес, бірақ қажетті талаптар: 

     - жоғары сезімталдығы;  

     - градуирлік сипаттамасының сызықтылығы; 

     - меншікті кедергісінің үлкендігі. 

     Мұндай талаптарға толығымен жауап бере алатын материалдарға мыс, 

платина, никель жатады. 
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     3.1.1 Мыстан жасалған кедергілік термометрлер 

 

     Бұл аспаптар температураны ұзақ уақыт бойы -200°С-тан +200°С-қа дейін 

өлшеу үшін қолданылады. Номинал кедергілері 10; 50;100 Ом. Қазіргі кезде 

эксплуатацияда қолданылатыны ОмR 530  . Артықшылығы: мыс – арзан, таза, 

жіңішкертіп созуға келеді; )1(0 tRRt    тәуелділігі орындалады, 
131028.4  KCu . Кемшілігі: +200°С-тан жоғары қышқылданады; меншікті 

кедергісі аз, мОмCu  71017.0  , ал меншікті кедергісінің аздығынан орам 

саны көбейеді, демек габариттері үлкейеді. Мыстан II, III кластық кедергілік 

термометрлер жасалынады. Негізгі қателіктер шегі 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 

20°С қатарынан алынады. 

 

     3.1.2 Никельден жасалған кедергілік термометрлер 

 

     Температураны )18060(  °С диапазонында өлшеу мүмкіндігін береді. 

номинал кедергісі ОмR 100,500  . Никельден III кластық кедергілік 

термометрлер жасалынады. Температуралық коэффициенті 13106075  KNi . 

Меншікті электрлік кедергісі мОмNi  71028.1 , мыстікінен жоғары, демек 

термометрдің габариттері кіші. Түрлендіру коэффициенті үлкен. 

 

     3.1.3 Платинадан жасалған кедергілік термометрлер 

 

     Температураны )1100260(  °С диапазонында өлшей алады. Кедергісінің 

температураға тәуелділігі )(tRR   сызықсыз және күрделі: (0÷630)°С 

диапазонында бұл тәуелділік )1( 2

0 BtAtRRt  ,  ал )0183(   °С диапазонында  

 )100(1 32

0  tCtBtAtRRt  түрінде келтіріледі. Номинал кедергісі 1, 5, 10, 

50, 100, 500 Ом. Қазіргі кезде эксплуатацияда қолданылатыны ОмR 460  . 

Кемшілігі: жоғары температураларды өлшеу барысында қоршаған орта металл 

буларымен, көміртек тотығымен ластануы мүмкін. 

 

     3.1.4 Жартылай өткізгіштерден жасалған кедергілік термометрлер 

 

     Кедергілік термометрлер жасау үшін германий, кремний, сонымен қатар 

мыстың, марганцтың, кобальттың, магнийдің, титанның тотықтары және 

олардың қоспалары сияқты жартылай өткізгіш материалдар қолданылады. Бұл 

материалдардың температуралық коэффициенттері жоғары және теріс 

таңбалы, меншікті электрлік кедергілері үлкен, демек олардан жасалған 

термометрлердің сезімтал элементтерінің өлшемдері кіші болады. 

Кедергісінің температураға тәуелділігі 















TT

TT
BRRT

0

0
0 exp  түрінде беріледі, 

мұндағы 0R   KT 2930  (20°С) кезіндегі кедергінің мәні; В – материал тегіне 
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тәуелді коэффициент. Жартылай өткізгіштерден жасалған кедергілік 

термометрлердің әрқайсысының өз градуирлік сипаттамасы болады. Ең көп 

тарағаны германийден жасалған кедергілік термометрлер, олар 1,5 К –нен 

жоғары температураларды өлшейді, ал 4,2 К-нен 13,81 К-ге дейін 

температуралық шкаланы қайта өндіру үшін қолданылады. Техникалық 

өлшеулер үшін қолданылатын германийден жасалған кедергілік 

термометрлердің мүмкін болатын қателіктерінің шегі ±(0,05÷0,1)К. 

     Жартылай өткізгіштерден жасалған кедергілік термометрлер 

температуралық сигнализация жүйесінде кеңінен қолданылады. Себебі 

олардың кедергілері белгілі температураға жеткен кезде бірнеше есе күрт 

кемиді, яғни ток күші артады да, сигнализация жүйесі іске қосылады (релелік 

эффект). 

 

     3.1.5 Кедергілік термометрлердің құрылысы 

 

     Кедергілік термометрдің сезімтал элементі шыны, кварц, керамика, слюда, 

пластмасса т.с.с материалдардан жасалған каркасқа оралған жіңішке өткізгіш  

болып табылады. Сезімтал элементтен шығатын өткізгіштің ұшы термометр 

басындағы қысқаштарға қосылады, одан өткізгіштер арқылы өлшеу аспабына 

қосылады. 

     Кедергілік термометрдің бір нұсқасы 3.1-суретте келтірілген. Кедергілік 

термометрдің сезімтал элементі 2 – 4-каналдық керамикалық каркасқа 

орнатылған спирал тәріздес 1 - өткізгіштен жасалады. Механикалық 

зақымданулардан және өлшеу ортасының немесе қоршаған ортаның зиянды  

әсерінен қорғау үшін сезімтал элементті 4 – керамикалық втулкамен 

                                                   бекітілген3–қорғаныс  қабығына салады.                                                   

                                                   Сезімтал элементтің 5– ұштары 6 – изоляциялық  

                                                    керамикалық құбыр арқылы өтеді. Бұның 

                                                    барлығы 7 – қорғаныс қабына орнатылады.  

                                                    Ол 8 – бұрандалы штуцер көмегімен өлшеніп 

                                                     жатқан объектіге бекітіледі. Қорғаныс қабының 

                                                     үстіне 9 – термометрдің басы орнатылады.  

                                                     Термометрдің басында 10 – изоляциялық  

                                                     қалып, сезімтал элементтің ұштарын және  

                                                     қосқыш өткізгіштерді бекіту үшін қажетті 11 –  

                                                     винттер бар. Термометрдің басы қақпақпен  

                                                     жабылады. Қосқыш өткізгіштер штуцер  

                                                     арқылы шығарылады.  

                                                          Сыртқы электр және магнит өрістерінің  

                                                     әсерін азайту үшін термометрлердің сезімтал  

                                                     элементтерін индукциясыз ораммен жасайды. 

                                                     Мысалы мыстан кедергілік термометр  

                                                    жасағанда, диаметрі 0,1 мм өткізгішті пласт- 

                     3.1-сурет                массадан немесе шыныдан жасалған 
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цилиндрлік каркасқа бірнеше қабаттап орап, лакпен бекітеді. Өткізгіштің екі 

жағына диаметрі 1 – 1,5 мм мыстан жасалған ұштары дәнекерленіп, 

шығарылады. Сезімтал элемент қорғаныс қабыққа орнатылады. Мыстан 

жасалған кедергілік термометрлердің сезімтал элементтері каркассыз тәсілмен 

де жасалады. Диаметрі 0,08 мм изоляцияланған өткізгіш орамаларын бір-

біріне лакпен бекітіп, сыртын фторопласт пленкамен орайды. Осы сезімтал 

элементті жұқа металдан жасалған қорғаныс қабыққа орнатады, керамика 

үгіндісімен толтырылып, герметизацияланады.  

     3.2-суретте келтірілген платинадан жасалған кедергілік термометрдің 

сезімтал элементінің құрылысы екі немесе төрт платина спиральдардан (1) 

тұрады. Олар керамикалық   каркастың (2)  капилярлық каналдарында  

                                      орналасқан. Каркастың каналдары изоляция ролін  

                                      атқаратын және спиральдарға серпімділік беретін  

                                      керамика үгіндісімен (3) толтырылған. Спиральдардың  

                                      соңына платина немесе иридий өткізгіштерден жасалған  

                                      ұштар (4) дәнекерленген. Керамикалық каркастағы  

                                      сезімтал элемент арнайы қабатпен (5) герметикалы  

                                      түрде жабылған. Мысалы Стрелковтың платинадан 

                                      жасалған кедергілік термометрдің сезімтал элементінің  

                                      спиральдарының диаметрі (0,05÷0,1) мм, ал ұшының  

       3.2-сурет               диаметрі 0,3 мм-ден аспайды, қорғаныс қабығы  (гильза) 

0,02 МПа қысымға есептелген құрғақ ауамен, азотпен, гелиймен толтырылып, 

герметикалық жабылған. Гильзаның өлшемдері: диаметрі (5÷6) мм, ұзындығы 

(50÷100) мм.  

     Германийден жасалған кедергілік термометрдің сезімтал элементінің 

мыстан жасалған гильзасының ішіне гелий толтырылып, герметикалық 

жабылған. Гильза ішінде сурьма жағылған германийдің монокристалы бар, 

оған төрт алтын өткізгіш дәнекерленіп қосылған, соңына платинадан төрт 

ұштары дәнекерленіп қосылған. Кристал жұқа қабықшамен изоляцияланған. 

Мұндай термометрлер 1,5 К –нен 50 К-ге дейінгі температураларды өлшеуге 

қолданылады.  

 

3.2 Термометрлердің кедергілерін өлшеу әдістері және оларды қосу 

тәсілдері 

 

     Температураны кедергілік термометрлермен өлшеу кезінде термометрдің 

кедергісін өлшеу қажеттігі туындайды. Термометр өлшеу аспабына қосқыш 

сымдармен қосылады. Сондықтан өлшеу аспабына қосылған жалпы кедергі 

термометрдің кедергісінен артық. Қосымша кедергінің өлшеу нәтижесіне 

әсерін азайту үшін термометрді қосу тәсіліне, өлшеу әдісіне, өлшеу 

аспабының сұлбасына тәуелді болатын әртүрлі тәсілдер қолданады. Қосқыш 

сымдардың кедергілері кетіру кедергісінің көмегімен аспап градуировкасы 

жүргізілген кедергінің мәніне дейін келтірілу керек. Қосқыш сымдардың 

кедергілерінің градуирлік мәндері оның паспортында беріледі. 
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     Кедергілік термометрлерді өлшеу аспабына қосудың екі-, үш-, 

төртөткізгіштік сұлбалары қарастырылады. Екіөткізгіштік сұлбада (3.3а-

сурет) кедергілік термометр мен қосқыш сымдардың кедергісі өлшеу 

сұлбасының бір тармағына тізбектей қосылған.  

   

      

                                                                          

 

                                                                 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             3.3-сурет 

     Қосқыш сымдардың кедергілерін аспап градуировкасы жүргізілген 

кедергінің мәніне дейін келтіру үшін кедергілік термометр мен қосқыш 

сымдардың кедергісіне тізбектей ..КПR  - келтіру катушкасы және ЭКВR  - 

эквивалент кедергі қосылады. Эквивалент 

кедергінің мәні термометр кедергісінің 

белгілі бір температураға сәйкес келетін 

мәніне теңестіріліп алынады. Термометр 

клеммаларын қысқаша тұйықтайды, сонда 

өлшеу сұлбасының тармағы нақты лR  - 

қосқыш сымдар кедергілерінен, белгілі бір 

температурада термометр кедергісін 

кейіптейтін ЭКВR эквивалент кедергіден және 

..КПR келтіру кедергісінен тұратын болады (3.4 

б-сурет). Енді өлшеу сұлбасын қосып, аспап 

шкаласы ЭКВR  эквивалент кедергі есептеліп 

алынған температураға сәйкес белгіге 

келгенге дейін ..КПR  кедергісін өлшей береді. 

                   3.4-сурет             Содан кейін эквивалент кедергі алынып 

тасталады, немесе, қысқаша тұйықталады. Ал термометр клеммаларынан 

қысқаша  тұйықталу алынады. Осылай термометрдің қосқыш сымдарының 

кедергісін есептік (градуирлік) мәніне дейін келтіреді. Келтіру дұрыс  

жасалмаса,  немесе эксплуатация барысында кедергі температураға тәуелді 

    

Өлшеу аспаптарына 

а) б) в) 

 

Өлшеу аспаптарына 
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өзгеретін болса, қателік туындайды. Оны SRRt
ГР

Л

ЭК

Л /)(   өрнегімен 

анықтайды. Мұндағы S – термометрдің өлшеу диапазонындағы түрлендіру  

 коэффициенті, Ом/К.  

      Келтіру кезінде пайда болатын қателікті кеміту үшін үшөткізгіштік сұлба 

қолданылады (3.3 б-сурет). 

     Ал кедергіні өлшеудің компенсациялық әдісі қолданылса, төртөткізгіштік 

сұлбаны (3.3 в-сурет) қарастырған қолайлы. Мұнда қосқыш сымдардың 

кедергісінің өзгерісінің аспап көрсетуіне әсері толығымен жойылған.  

     Термометр кедергісін өлшеу ерекшеклігінің бір жағы: өлшеу кезінде 

термометрден ток жүруі керек. Ал Джоуль-Ленц заңы бойынша бөлінетін 

жылу термометрді өлшеніп жатқан ортаның температурасынан жоғарырық 

қыздырады. Сондықтан термометр кедергісі де өзгеруі мүмкін. 

     Өндірістік жағдайларда ток шамасын қателік 0R  - дің 0,1% - інен 

артпайтындай етіп есептеліп алынады. 

 

     3.2.1 Кедергіні өлшеудің көпірлік схемасы 

 

     Термометрлердің кедергілерін өлшеу үшін қолданылатын әдістер мен 

сұлбалар:  

- біркөпірлік сұлбалар; 

- екікөпірлік сұлбалар (теңестірілген, теңестірілмеген); 

- логометрлер;  

- компенсациялық әдіс. 

     3.5-суретте келтірілген өлшеу көпірі a-b қоректену диагоналына қосылған  

                                                             U кернеу көзінен қоректенетін  

                                                             4321 ,,, RRRR резисторларынан тұрады.  

                                                              Көпірдің c-d өлшеу диагоналына ГR   

                                                               кедергісі бар өлшеу аспабы қосылған.  

                                                               Эквивалент генератор туралы теорема  

                                                               бойынша өлшеу тогі cdI  зая жүріс  

                                                               кернеуін ( cdU ) жалпы кедергіге бөлу  

                                                               арқылы табуға болады. Жалпы кедергі  

                                                                c-d учаскісінің кедергісі мен барлық  

                                                                 ЭҚК-тер қысқаша тұйықталған кездегі 

c-d учаскісінің ұштарының арасындағы кедергінің қосындысына тең. 

Сонымен c-d диоганалындығы өлшеу аспабынан өтетін ток күшін анықтайтын 

өрнек 
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3.4-сурет 

3.5-сурет 
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     Бұл өрнектен көпірдің екі жұмыс режимі болатындығы көрініп тұр: 

     а) тепе-теңдік режимі, бұл жағдайда бір немесе бірнеше кедергілердің 

мәнін өзгерте отырып, 0I  шартының орындалуына қол жеткізеді, яғни 

4231 RRRR   .  

     б) тепе-тең емес режим, бұл жағдайда  ),,,,,( 4321 ГRRRRRUfI   өлшеу 

тогының резисторлардың біреуінің кедергісіне тәуелділігі қарастырылса, 

басқаларының кедергілері тұрақты деп алынады. 

 

     3.2.2 Теңестірілген көпірлер 

 

    Автоматты теңестірілген көпірді қарастырайық (3.6-сурет). Мұнда 

теңестірілу иіндердің кедергісін өзгерту арқылы жүзеге асырылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.6-сурет. Термометрді қосудың үшөткізгіштік сұлбасы бар автоматты 

теңестірілген көпір 

 

     Мұнда автоматты теңестірілу автоматты потенциометрдегідей жүзеге 

асады. Көпірдің өлшеу даигоналы қосылып тұрған төбелеріндегі 

потенциалдар тең болмаса, онда өлшеу диагоналынан ток жүреді. Ол ток 

электронды күшейткіш (ЭУ) кірісіне келіп түседі. Оның шығу сигналы 

реохордтың тетігін қозғайтын реверсивті қозғалтқышты айналдырады. 

Реохордтың тетігі көпірдің тепе-теңдігі орнағанға дейін қозғала береді. 

Өлшеніп жатқан температура ең кіші мәнінен ең үлкен мәніне дейін 

өзгергенде, реохордтың тетігі оның бір шетінен екінші шетіне дейін 

жылжитындай етіп PR  кедергісі арнайы есептеліп, жасалған. m – реохорд 

кедергісінің бөлігімен алынған, тетіктің орнын анықтайтын параметр.  

     Өлшенетін TR  кедергі көпірдің реохордқа іргелес иініне қосылған. Бұл 

жағдайда шкала теңдеуі – реохорд тетігінің орын ауыстыруының кедергі 

өзгерісіне тәуелділігі – сызықтық түрде болады. Бастапқы және аралық 

мәндері үшін тепе-теңдік теңдеуін және шкала теңдеуін жазайық 

                                      312. )()( RmRRRmRRRR PPPTБасT  ,                         (3.4) 
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                                                     312. )( RRRRR PБасT                                            (3.5) 

осыдан 

                                                     
)( 32

2

RRR

R
Rm

P

T


 .                                         (3.6)        

     Бұдан m – көпірдің көрсетуі TR  - кедергі өзгерісіне тәуелді екені көрініп 

тұр. Сонымен теңестірілген көпірдің шкала теңдеуі кедергі өзгерісіне қатысты 

сызықты. Осы нұсқа кеңінен таралып, көп қолданыс тапты. Бұл сұлбада 

кедергілік термометр үшөткізгіштік сұлбамен берілген, ал егер екіөткізгіштік 

сұлбаға өту қажеттігі туса, қоректену диагоналын 2-ші нүктеден 3-ші нүктеге 

ауыстыру керек. Қарастырылған сұлбаның артықшылығы:  

- көпірдің көрсетуі қоректену кернеуіне тәуелсіз; 

- аспаптың көрсетуі өлшеніп жатқан параметрдің өзгеруіне тура 

пропорционал (сызықтық байланыс); 

- өлшеу және теңестіру автоматты түрде жүзеге асады; 

- үшөткізгіштік сұлба қосқыш өткізгіштер кедергілерінің өзгеруінен туған 

 қателіктерді кемітеді. 

Кемшілігі: 

- тепе-теңдікті орнату үшін қосымша қондырғы керек; 

- TR  - кедергісінің кіші мәндерін өлшеу қиындығы. 

 

3.2.3 Теңестірілмеген көпірлер 

 

     Теңестірілмеген көпірлер кедергілік термометрлердің көмегімен 

температураны өлшеу үшін сирек қолданылады. Көп жағдайда екі 

түрлендіргіштің айырмасымен анықталатын сигналдарды шығарып алу 

қажеттігі туындайды. Ол үшін түрлендіргіштерді теңестірілмеген көпірлердің 

іргелес иіндеріне қосады (3.6-сурет). 

     Бұл жағдайда шкала теңдеуі 

                         
212121

21

2)()(2 XXXXXXГ

XX

RRRRRRRR

RR
UI




 ≈ )( 21 XX RRk  . 

                                                               

                                                          Ток күші іс жүзінде түрлендіргіштер 

                                                          кедергілерінің )( 21 XX RR  айырмасына 

                                                           пропорционал. Теңестірілмеген көпірлердің  

                                                           мұндай сұлбалары газанализаторлардың,  

                                                           концентрат өлшегіштердің, ылғал 

                                                           өлшегіштердің өлшеу тізбектерінде кеңінен 

                                                           қолданылады.  

                                                                Теңестірілмеген көпірлердің  

                                                            артықшылықтары: 

                                                         -теңестіру үшін қосымша қондырғы талап  

             3.7-сурет                           етпейтіндіктен, олар өте қарапайым; 
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     - термометрдің TR  кедергісінің кіші мәндерін өлшеу мүмкіндігі                                                 

бар (қосқыш өткізгіштер кедергісін кеміту есебінен).  

     Кемшіліктері:  

- аспап көрсетуінің қорек кернеуінің өзгеруіне тәуелділігі;  

- көпір шкаласы теңдеуінің сызықсыздығы. 

 

3.3 Логометрлер  

 

     Магнитоэлектрлік логометрлер – температураны өлшеу үшін техникалық 

кедергілік термометрлермен комплектіде қолданылатын өлшеу құралы. 

Логометрдің жұмыс істеу қағидасы екі тізбектегі токтардың қатынасын 

өлшеуге негізделген («логос» - қатынас дегенді білдіреді). Бірінші тізбекке 

кедергілік термометр қосылады, ал екінші тізбекке тұрақты кедергі қосылады. 

     3.8-суретте магнитоэлектрлік логометрдің схемасы келтірілген: 

     1, 2 – бір-бірімен қатты бекітілген рамкалар 3 – тілшемен қосылған;   

     4, 5 – тұрақты магниттің ұштары (тілше солардың арасында орналасқан);  

     6 – тұрақты магнит;  

     7 – тұрақты магниттің өзекшесі.  

     Тұрақты магнит ұштарының арасындағы ауалық орта біркелкі емес, демек, 

                                                                  магнит индукциясының мәндері де 

                                                                  әртүрлі нүктелерде бірдей емес. Екі  

                                                                   рамка да бір тұрақты (Е) ток көзінен 

                                                                   қоректенеді. Рамкаларды әдейі 21,ММ  -  

                                                                   айналдырушы моменттері бір-біріне  

                                                                   қарама-қарсы бағытталатындай етіп  

                                                                   қосады. Қозғалмалы жүйенің тепе-  

                                                                   теңдігі орнаған жағдайда   

                                                                                               21 ММ   болады. 

                                                                                         111111 2 IBlnrM  ,              (3.7) 

                                                                                        222222 2 IBlnrM  ,             (3.8) 

                                                                                       212121 ,, llnnrr            (3.9) 

                          болғандықтан,  

                                                                                               2211 IBIB  ,              3.10) 

            демек 
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    Токтардың қатынасы екі тармақтың резисторларының кедергілеріне 

тәуелді. Бір тармақтың кедергісіне рамканың 1PR  кедергісі  және қосымша 

резистордың 1R  кедергісі кіреді. Бұл тармақтағы ток күші 
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3.8-сурет 
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     Екінші тармақтағы кедергі екінші рамканың 2PR  кедергісінен, қосымша 

резистордың 2R  кедергісінен және термометрдің TR  кедергісінен тұрады. 

Екінші тармақтағы ток күші  
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.                                         (3.13)                         

     Токтардың қатынасы 
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 .                                           (3.14) 

     Егер 2121 ,,, RRRR PP  кедергілері тұрақты болса, онда  

                                             )(
2

1
TR

I

I
 , немесе, )( TRF .                              (3.15) 

     Сонымен 21 ММ   болғанда, жүйенің тепе-теңдігі кезінде логометрдің 

қозғалмалы бөлігінің бұрылу бұрышы тек қана термометрдің кедергісіне 

тәуелді, ал қоректену кернеуіне тәуелді емес.  

     

3.4  Түйістіру өлшеу құралдарымен  температураны анықтау әдістемесі 

 

     Температураны өлшеудің ең дұрыс шарты жылутүрлендіргіш пен өлшеніп 

жатқан ортаның немесе дененің температураларының теңдігі болып 

табылады. Денелер немесе орталар арасындағы жылу алмасу үш тәсілмен 

жүруі мүмкін: жылуөткізгіштік; конвекция; сәуле шығару. Өлшеу шарттары 

мен жылу алмасу шарттарын сараптай отырып, жылутүрлендіргіштің 

меншікті температурасының өлшеніп жатқан ортаның температурасынан 

айырмашылығын бағалауға, яғни өлшеу қателігін анықтауға болады. Жалпы 

жағдайда, жылутүрлендіргіш пен өлшеніп жатқан орта немесе технологиялық 

қондырғының басқа бөліктері арасында жылу алмасу болған кезде, 

жылутүрлендіргіштің меншікті температурасы өлшеніп жатқан ортаның 

температурасына тең болмайды. Бұл қателік жылутүрлендіргіштің 

конструкциясына, оның объектіге орналастыру ерекшеліктеріне, 

жылутүрлендіргіш пен өлшеніп жатқан орта арасындағы жылу алмасу 

шарттарына, қондырғының жұмыс істеу режиміне немесе өлшеніп жатқан 

параметрлердің тұрақтылығына тәуелді болады.  

     Әр фактордың әсері белгілі бір өлшеу әдісімен 

анықталады.Тұрақтандырылған режимде жылулық тепе-теңдік орын алған 

кезде  жылутүрлендіргіш өлшеудің статикалық қателігіне ие болады. 

Тұрақсыз режимде өлшеніп жатқан параметр немесе өлшеніп жатқан ортаның 

басқа параметрлері айнымалы болған жағдайда өлшеудің динамикалық 

қателіктері орын алады. Ол қателіктер жылутүрлендіргіштің 

конструкциясымен, жылулық, физикалық қасиеттерімен және өлшеніп жатқан 

ортамен жылу алмасу шарттарымен анықталады. 
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3.4.1 Жылуөткізгіштік есебінен жылуалмасумен шартталған қателіктер 

 

     Сұйықтың, газдың немесе будың температурасын өлшегенде, 

жылутүрлендіргіш су-,газқұбырларына, технологиялық қондырғылардың 

басқа да тетіктеріне орналастырылады. Бұл жағдайда жылутүрлендіргіш пен 

өлшеніп жатқан және қоршаған орталар арасында, сонымен қатар, 

технологиялық қондырғылардың бөліктері арасында күрделі жылуалмасу 

орын алады.  

     Егер жылутүрлендіргіш бойымен жылу берілу тек жылуөткізгіштік 

есебінен жүзеге асады деп санасақ, онда жылутүрлендіргішті бір ұшымен 

құбыр қабырғасына бекітілген стержень ретінде қарастырып, 

жылутүрлендіргіш үшін өлшеу қателігін бағалауға болады. Осындай 

жартылай шектелген стержень үшін Tt  - жылутүрлендіргіштің 

температурасының ot  - орта температурасынан ауытқуы мына теңдеумен 

анықталады 

                                         )]/()([/)( SPlchtttt kcтoTo  ,                               (3.16) 

     мұндағы стt  - ұзындығы l  жылутүрлендіргіштің (стерженнің) бекітілген 

жеріндегі көлденең қимасының ауданы S құбырдың периметрі Р 

қабырғасының температурасы, °С; 

                       k  - жылутүрлендіргіш пен өлшеніп жатқан орта арасындағы 

конвективтік жылу берілістің коэффициенті, )/( 2 КмВт  ; 

                        λ – жылутүрлендіргіштің қабының жылуөткізгіштік 

коэффициенті, )/( КмВт  . 

    Жылутүрлендіргіштің және қабырғаның температураларын біле отырып, 

өлшеніп жатқан ортаның температурасын анықтауға, немесе ортаның және 

қабырғаның температурасы бойынша жылутүрлендіргіштің температурасын 

бағалауға болады. Бұл есептеулер жуықталған және бағалаушы сипатқа ие, 

себебі нақты жылутүрлендіргіштің құралымы жартылай шектелген стерженге 

қарағанда әлде қайда күрделі.  

     Жылутүрлендіргіш бойымен берілетін жылу аз болған сайын, 

жылуалмасумен шартталған қателік кемірек болады. (3.16) теңдеуін сараптай 

отырып, осы қателікті кеміту жолдарын қарастырайық. l ұзындықтың ұлғаюы 

жылулық кедергіні арттырады және қателікті азайтады. Көп жағдайда 

құбырдың өлшемдері шектелген болғандықтан жылутүрлендіргішті а) көлбеу, 

б) құбырдың иіліміне, в) құбырдың кеңейген жеріне орналастыра отырып, 

жылутүрлендіргіштің ұзындығын арттырады.  

     k  - жылутүрлендіргіш пен өлшеніп жатқан орта арасындағы конвективтік 

жылу берілістің коэффициентін арттыру өлшеу қателігін кемітеді. Бірақ k  - 

ны ағынның жылдамдығын көбейту  есебінен арттыру кейбір технологиялық 

қондырғыларда барлық уақытта мүмкін бола бермейді. Кейде арнайы 

жасалған сорғыш жылутүрлендіргіштер қолданылады. Өлшеніп жатқан газ 

үлкен жылдамдықпен арнайы керамикалық сүзгі арқылы сорылады да, 
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жылутүрлендіргішті орағытып өтеді. Мұның бәрі су салқындатқыш  

қондырғада орнастырылады. Осылай бір жағынан k  - ны арттыруға, екінші 

жағынан сәуле шығару есебінен жылу берілісті азайтуға мүмкіндік туады.  

     Жылутүрлендіргіштің қабының материалының жылуөткізтігін (λ) арттыру, 

көлденең қиманы (S) азайту немесе периметрді (Р) ұлғайту мүмкіндіктері 

жылутүрлендіргіштің қабының материалының механикалық және жылулық 

беріктілігімен анықталады.  

     стt  - құбырдың  қабырғасының температурасын ot  - орта температурасына 

жуық болуы жылуөткізгіштік есебінен жылуалмасуды кемітеді. Көп жағдайда 

құбырдың изоляциясы оның қабырғасының температурасын орта 

температурасына жақындатады, сонда бұл қателік іс жүзінде жойылады.  

     М ы с а л. Ауа температурасын өлшейтін жылутүрлендіргіш ауа құбырына 

орналастырылған. Жылутүрлендіргіштің температурасы Tt =356°С, ауа 

құбырының қабырғасының температурасы стt =270°С, жылутүрлендіргіш ауа 

құбырына  l =100мм тереңдікке дейін батырылған, жылутүрлендіргіштің 

қорғаныс қабы жылуөткізгіштігі )/(18 КмВт   болаттан жасалған, қаптың 

сыртқы диаметрі ммdН 24 , ішкі диаметрі ммdВ 16 , ауадан 

жылутүрлендіргішке жылу берілу коэффициенті )/(50 2 КмВтk  .  

     Ауаның нақты температурасын және жылутүрлендіргіштің қабы бойынша 

жылу бөлінумен шартталған қателікті анықтау керек. Жылутүрлендіргіш  пен 

ауа құбыры қабырғасы арасындағы сәулелік жылу алмасумен байланысты 

қателікті ескермеуге болады.  

     Ш е ш у і: Жылутүрлендіргіштің қабы бойынша жылу бөлінумен 

шартталған қателікті (3.16) өрнегінен анықтауға болады. Шамалардың 

мәндерін орнына қою арқылы ot -ны анықтаймыз 

)0016.024.0(18

450024.0
1.0

270
356

22 






ch
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t o
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     бұдан                                             367ot °С 

     және                                      11367356 t °С. 

 

3.4.2 Сәулелік жылу алмасу әсерімен шартталған қателіктер 

 

     Газ ағынының жоғарғы температураларын өлшеу кезінде жылудың сәуле 

шығару арқылы берілуі шешуші орын алады деп есептеледі. Егер 

жылутүрлендіргіш жылуды kQ  - конвективті және 
Л

Q  - сәуле шығару түрінде 

алмастырады деп санасақ, онда  

)( TcTkk ttSQ  , 

])100/()100/[( 44

0 CTTTкелл TTSСQ   , 

                                      ])100/()100/[(/)( 44

0 СТTkкелTo TTCtt   ,                     (3.17) 

     мұндағы )/(67,510 428

0 КмВтС  ; 
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                       - Стефан-Больцман тұрақтысы; 

                     кел - TS « CTS  болған жағдайдағы жылутүрлендіргіштен қабырғаға 

жылулық сәуле шығарудың келтірілген коэффициенті; 

                      TS  - жылутүрлендіргіштің, CTS  - қабырғаның беттік ауданы, м 2 ; 

                      ТТ - жылутүрлендіргіштің, СТТ  - қабырғаның температурасы, К. 

     Жылутүрлендіргіштің Tt , ТТ  және қабырғаның СТТ температураларында k  

мен кел  мәндерін біле отырып, ot  - өлшеніп жатқан ортаның температурасын 

анықтауға болады. Ол сәуле шығару есебінен болатын қателікті бағалауға 

мүмкіндік береді. 

     Сәуле шығару арқылы жылу алмасуды кел  мәнін кеміту арқылы азайтуға 

болады. Ол үшін жылутүрлендіргіштің бетін айнадай тегістейді. Бірақ нақты 

жағдайларда оның беті қышқылданып, кел  мәні артады. Сондықтан бұл әдіс 

арнайы жағдайларда ғана қолданылады. 

     Сәуле шығару есебінен болатын қателікті кемітудің бір жолы – сырттай 

изоляциялау арқылы қабырғаның температурасын арттыру. Бірақ жақсы 

изоляция жасау әрқашан мүмкін бола бермейді. Сондықтан 

жылутүрлендіргіштің бетінің температурасын өлшеніп жатқан ортаның 

температурасына жақындату үшін екі- және үшқабатты экран қолданылады.  

     М ы с а л. Металдан жасалған жылутүрлендіргіш отқа төзімді кірпішпен 

қошалған газқұбырында орналасқан. Жылутүрлендіргіштің температурасы 

Tt =1420°С, газқұбырының қабырғасының температурасы 1100CTt °С, газ 

ағынынан жылутүрлендіргішке жылу берілу коэффициенті )/(485 2 КмВтk  , 

жылутүрлендіргіштің қабының қаралық коэффициенті 92,0Т . 

     Өлшеу қателігі жылутүрлендіргіш пен қабырға арасындағы сәуле шығару 

есебінен болатын жылу алмасумен шартталған деп есептей отырып, газдың ot  

нақты температурасын анықтау керек. 

     Ш е ш у і : Газдың температурасын өлшеудің жылутүрлендіргіш пен 

қабырға арасындағы сәуле шығару есебінен болатын жылу алмасумен 

шарттталған абсолют қателігі (3.17) өрнегі бойынша анықталады 

501501
100

1373

100

1693

485

92.067.5
44






























 Kt °С. 

     Газдың нақты температурасы  

19215011420  ttt To °С. 

                            

4 Дененің температурасын жылулық сәуле шығаруы бойынша өлшеу 

 

          4.1 Пирометрлер туралы жалпы мәліметтер 

 

     Ұлғаю термометрлері, термоэлектрлік және кедергілік термометрлер 

температураны түйістіру әдісі бойынша 1800-2200°С – қа дейін ғана өлшеу 
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мүмкіндігін береді. Одан жоғары температураларды өлшеу үшін 

пирометрлерді қолданады. 

     Пирометр – дененің жылулық сәуле шығаруы бойынша температураны 

түйістірусіз тәсілмен өлшеу құралы. Бұл құралдардың өлшеу диапазоны 

(20÷6000) °С. Бірақ олардың өлшеу дәлдігі төмен.  

 

     4.2 Дененің сәуле шығаруы бойынша температурасын өлшеу теориясы 

 

     Жылулық сәуле шығару дегеніміз қызған денелердің молекулаларының 

жылулық қозғалысы кезінде шығарылатын толқын ұзындығы λ және жиілігі ν 

элетромагниттік сәуле шығару. Сәуле шығару 4000°С – қа дейін қызған 

денелердің молекулаларының тербелу және айналу қозғалыстарының 

нәтижесінде, ал одан жоғары температураларда молекулалардың 

диссоциациясы және иондалуы нәтижесінде пайда болады.  

     Қандай да бір денеден шыққан сәуле өзі үшін мөлдір емес басқа денеге 

түскенде, дененің бетінде жұтылып, жылуға айналады. Жалпы жұтылу және 

сәуле шығару процестері өзара қайтымды процестер. Сырттан дене бетіне 

түсетін сәуле беттен толығымен немесе жартылай шағылады, денеде 

жұтылады, сынып өтеді. 

     Шағылған, жұтылған, сынып өткен ағынның денеге түскен ағынға 

қатынасы сәйкесінше шағылу коэффициенті 
0Ф

ФШ , жұтылу коэффициенті 

0Ф

ФЖ , өткізу коэффициенті 
0Ф

ФС  деп аталады. Монохроматты (белгілі бір 

толқын ұзындығы бар) сәуле шығару үшін олар спектралдық (   ,, ) 

коэффициенттер деп аталады. Бұл коэффициенттер материалдың тегіне, 

беттің өңделу күйіне, температурасына т.с.с. факторларға тәуелді болады. 

Олардың өзара қатынасы 

                                        1   және 1   .                                 (4.1) 

     Өзіне түскен барлық жарықты жұтатын денені абсолют қара дене деп 

аталады. Кирхгоф заңы бойынша кез келген жарық көзінің спектрлік 

энергетикалық ТВ  жарықтылығының спектрлік жұтылу Т  коэффициентіне 

қатынасы толқын ұзындығы мен температуралары бірдей болған кезінде 

абсолют қара дененің спектрлік энергетикалық ТВ 0 жарықтылығына тең 

болады.  

                                                           Т

Т

Т В
В








0 .                                                   (4.2) 

     Температура Т кезінде дененің ТВ  энергетикалық жарықтылығы 

ТВ 0 спектрлік энергетикалық жарықтылығынан бүкіл диапазон бойынша 

интеграл алу арқылы анықталады: 

                                                           dВВ ТТ 



0

0 .                                                (4.3) 
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4.1 -  к е с т е  Сәуле шығару пирометриясында қолданылатын шамалар мен 

тұрақтылар 

 
Шамалар мен тұрақтылар 

 

Белгіленуі 

 

Анықталуы 

 

Сәуле шығару энергиясы,Дж W 1Дж жұмысқа эквивалент сәуле шығару 

энергиясы  

Сәуле шығару ағыны, Вт ddWФ /  1 Вт қуатқа эквивалент сәуле шығару 

ағыны 

Жарықтың энергетикалық күші, 

Вт/ср 
 ddФI /  1 Вт сәуле шығару ағыны 1ср бұрышта 

тудыратын жарықтың энергетикалық 

күші 

Энергетикалық жарықтылық,  

Вт/( срм 2 ) 

dfdIВ /  1 2м беттік ауданынан энергетикалық 

күші 1 Вт/ср жарық шығарылатын 

энергетикалық жарықтылық 

Спектрлік энергетикалық 

жарықтылық, Вт/ )( 3 срм   

 ddBВ /  1 м толқын ұзындығы диапазонында 1 

Вт/( срм 2 ) энергетикалық жарықтылық 

бірқалыпты үлестірілген дененің 

спектрлік энергетикалық жарықтылық 

Планк тұрақтысы, Дж·с Һ Һ=6,6256 3410  Дж·с 

Больцман тұрақтысы, Дж/К k k=1.38054 2310  Дж/К 

Вакуумдағы жарық жылдамдығы,  

м/с 

с с=2,997925 810  м/с 

Сәуле шығарудың бірінші 

тұрақтысы, Вт· 2м  

hcС 21   С 1 =3,7415 1610  Вт· 2м  

Сәуле шығарудың екінші 

тұрақтысы, м·К 
khcC /2   2

2 1043879.1 C  м·К 

Стефан-Больцман тұрақтысы, 

Вт/ )( 42 Км   

σ 8106697,5   Вт/ )( 42 Км   

     

     Т абсолют температура мен энергетикалық жарықтылықтың спектрлік 

үлестірілуі арасындағы қатынасты Планк заңы тұжырымдайды 

                                                  

1

51
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2

















 Т

С

Т е
С

В 
 


,                                         (4.4) 

мұндағы С 1 ,С 2  - сәуле шығарудың бірінші және екінші тұрақтылары; 

                       λ  - толқын ұзындығы; 

                       Т  - абсолют температура. 

     λТ – ның кіші мәндері үшін (λТ<2 Км  310 ) Планк формуласы Вин 

формуласымен ауыстырылады 

                                                   )exp( 251
0

T

CС
В Т





   .                                        (4.5) 

     λТ – ның үлкен мәндері үшін (λТ>2 Км  ) Планк формуласы Релей-Джинс 

формуласымен ауыстырылады 
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                                                        Т
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 .                                              (4.6) 

     Планк заңының салдары ретінде сәуле шығарудың интегралдық 

жарықтылығы үшін 








срм

Вт
2

 Стефан-Больцман заңын қолданамыз 

                                     41
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 .                        (4.7) 

     Факт жүзінде ТВ0  - бір стередианға тең кеңістіктік бұрыштағы сәуле 

шығару қуатын білдіреді.  

     Жоғарыда айтылған заңдардың бәрі абсолют қара денелер үшін 

орындалады. Ал нақты денелердің сәуле шығару қабілеті төменірек, және Т - 

жұтылу коэффициенті мен Т  - жылулық сәуле шығару коэффициенті толқын 

ұзындығы мен дененің температурасына тәуелді болады.  

 

     4.3 Дененің сәуле шығаруы бойынша температурасын өлшеу тәсілдері  

және пирометрлердің түрлері 

 

     Нақты технологиялық процестерде пирометрдің мына түрлері 

қолданылады: 

квазимонохроматтық, толық сәуле шығару және спектрлік қатынас 

пирометрлері. 

Кейбір жағдайларда толық сәуле шығару әдісін жүзеге асыру мүмкін болмаса, 

толық емес сәуле шығару әдісін қолданады. 

     Кавзимонохроматтық (оптикалық) пирометрлер деп Планк заңы негізінде 

жұмыс істейтін пирометрлерді атайды. Екі немесе одан артық толқын 

ұзындықтары үшін спектрлік энергетикалық жарықтылықтарының 

қатынасының температураға тәуелділігін қолдануға арналған құралдар 

спектрлік қатынас пирометрлері деп аталады. Жұмыс істеу принципі 

Стефан-Больцмен заңына негізделген пирометрлерді толық сәуле шығару 

пирометрлері деп атайды. Толқын ұзындығының шектелген интервалында 

сәуле шығару жарықтылығының температураға тәуелділігі қолданылатын 

құралды толық емес сәуле шығару пирометрі деп атайды. Пирометрлерді 

қолдану арқылы температураны түйістірусіз әдіспен өлшеудің үш түрі 

болады: жарықтық, түстік, радиациялық. 

     1 Жарықтық әдіс спектрлік энергетикалық жарықтылықтың дене 

температурасына тәуелділігіне негізделген.  
)(TfB T   

ЖТ  - дененің жарықтық температурасы дегеніміз Т температурадағы нақты 

дененің ТВ  спектрлік энергетикалық жарықтылығы абсолют қара дененің ТВ 0  

спектрлік энергетикалық жарықтылығына тең болатын абсолют қара дененің 

ЖТ  температурасы. 

ТТТ ВВ   0 , 
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ЖТТ ВВ  0 .                                                (4.8) 

Бұларды Вин формуласына қойып, мына өрнекті аламыз 

                                                     Т
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  .                       (4.9) 

Бірнеше түрлендірулер орындағаннан кейін  

                                                    
TЖ СТТ 

 1
ln

11

2

                                           (4.10) 

екені шығады. Одан дененің нақты температурасы мен пирометр көрсеткен 

жарықтық температураның өзара байланысын табуға болады: 

                                                          
Ж

Ж

Т

Т
Т




1
,                                             (4.11) 

    мұндағы                                        
TС 




1
ln

2

  .                                           (4.12) 

Дененің нақты температурасын анықтау үшін λ – толқын ұзындығын және T  

- жылулық сәуле шығару коэффициентін білу керек. Монохроматтық жарық 

үшін λ=0,65мкм, ал T  әр матералдың күйіне сәйкес келетін кестеде берілетін 

өз мәні болады. 

     2 Түстік әдіс спектрлердің берілген интервалындағы энергетикалық 

жарықтылықтардың қайта үлестірілу принципіне негізделген. Осы әдіс 

қолданылатын спектрлік қатынас пирометрлерінде дененің температурасы екі 

толқын ұзындығына сәйкес келетін спектрлік энергетикалық 

жарықтылықтарының 
T

T

B

B

2

1




 қатынасы арқылы анықталады. Дененің нақты 

температурасы Т делік. Пирометр абсолют қара дененің сәуле шығаруы 

бойынша градуирленгендіктен, ол абсолют қара дененің ТТ  температурасын 

көрсетеді. Бұл кезде нақты дененің және абсолют қара дененің спектрлік 

энергетикалық жарықтылықтарының қатынастары өзара тең болады 
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 .                                            (4.13) 

     ТТ  - түстік температура дегеніміз 21,  толқын ұзындықтарына сәйкес 

келетін абсолют қара дененің спектрлік энергетикалық жарықтылықтарының 

Т

Т

T

T

B

B

2

1

0

0




 қатынасы Т температурадағы сол толқын ұзындықтарындағы нақты 

дененің спектрлік энергетикалық жарықтылықтарының  
T

T

B

B

2

1




 қатынасына тең 

болатын абсолют қара дененің температурасы. (4.2) және (4.13) бойынша 
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Ц
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 .                                          (4.14) 

бірнеше түрлендірулерден кейін нақты температура мен түстік температураны 

байланыстыратын өрнек шығады 
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     3 Радиациялық әдіс дененің интегралдық энергетикалық жарықтылығының 

кең интервалда температураға тәуелділігіне негізделген. Бұл әдіс 

қолданылатын толық сәуле шығару пирометрінде температура сәуле 

шығарудың интегралдық энергетикалық жарықтылығы арқылы анықталады. 

Дененің нақты температурасы Т делік. Пирометр абсолют қара дененің сәуле 

шығаруы бойынша градуирленгендіктен, ол абсолют қара дененің PТ  

температурасын көрсетеді. Бұл кезде нақты дененің және абсолют қара 

дененің интегралдық энергетикалық жарықтылықтары өзара тең болады 

                                                          
PTT BB 0 .                                                    (4.16) 

     Дененің PТ  - радиациялық температурасы дегеніміз Т температурадағы 

нақты дененің интегралдық энергетикалық жарықтылығы абсолют қара 

дененің интегралдық энергетикалық жарықтылығына тең болатын абсолют 

қара дененің температурасы. (4.2) және (4.16) бойынша 

                                                           
PTTT BB 00  ,                                               (4.17) 

     мұндағы T  - жылулық сәуле шығарудың интегралдық коэффициенті.  

     (4.7) –ні (4.17) – ке қойып, мына өрнекті аламыз 

                                                         44

PT TT







  ,                                           (4.18) 

осыдан 

                                                           4
1

T

PTT


 ,                                                (4.19) 

демек, радиациялық температура бойынша нақты температупаны анықтау 

үшін жылулық сәуле шығарудың интегралдық коэффициентін білген 

жеткілікті. Жалпы жағдайда  

                                                            dTT 



0

)( .                                           (4.20) 

Практикада T  - жылулық сәуле шығарудың интегралдық коэффициенті әр 

материалдың тегіне және бетінің өңделу күйіне байланысты әртүрлі мәндерге 

ие болуы мүмкін. 

     Дененің сәуле шығаруы бойынша температурасын өлшеу әдістерінің 

артықшылықтары: 

- құралды денеге тікелей түйістірудің қажеті жоқ; 

- өлшеудің жоғарғы шегі шектелмеген; 

- өте сезімтал әдістер. 

Кемшілігі: нақты дененің температурасын өлшегенде, оның 

псевдотемператураларының (жарықтық, түстік, радиациялық) мәндері 

алынады.  
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     Нақты температурадан ауытқудың, яғни қателіктің ең аз мәні түстік 

температура үшін, ал ең көбі радиациялық температура үшін болады 

                                                РЖТ ТТТТТТ   .                                    (4.21) 

     Сәуле шығару пирометрлерімен температураны өлшеу қателіктерінің 

негізгі құраушысы - температурасы өлшеніп жатқан дененің жылулық сәуле 

шығару коэффициентінің анық еместігі есебінен туындайтын қателіктер 
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.                                           (4.22) 

Нақты жағдайларда   материалдың тегіне, оның бетінің күйіне және 

температурасына тәуелді. Сондықтан бағалау кезінде қателік 10-20% құрайды.  

     Квазимонохроматтық әдіс үшін   жылулық сәуле шығару 

коэффициентінің анық еместігі есебінен туындайтын салыстырмалы 

қателіктер 2-3% құрайды. 

     Спектрлік қатынас пирометрлерінде салыстырмалы қателіктің өрнегі 
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     Мұнда 
2

1








 қатынасының анық еместігі есебінен туындайтын 

салыстырмалы қателік айтарлықтай аз болады. 

     Толық сәуле шығару пирометрлерінде температураны өлшеу кезінде  T  - 

жылулық сәуле шығарудың интегралдық коэффициентінің анық еместігінің 

есебінен туындайтын қателіктің өрнегі 
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.                                               (4.24) 

T  - ны бағалау қателігі 20-30% құрайды. Сондықтан толық сәуле шығару 

пирометрлерінде T  - жылулық сәуле шығарудың интегралдық 

коэффициентінің анық еместігінің есебінен туындайтын салыстырмалы 

қателіктер 5-8 % құрайды.  

 

     5 Қысымды және қысым айырмасын өлшеу әдістері мен құралдары 

     

     5.1 Қысым және оның өлшем бірліктері туралы жалпы мәліметтер 

 

     Сұйықтың, газдың, будың қысымы деп бір дене тарапынан екінші дененің 

бірлік ауданына нормаль бойымен әсер ететін қысым күшін атайды: 
S

F
P  . 

Қысымның жүйелік өлшем бірлігі  1Па=1
2м

Н
. 

Қысымның жүйеден тыс өлшем бірліктері: 

1 атм = 760 мм сын.бағ. = 0,1 МПа 
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1 
2см

кгс
 = 0,98 510  Па 

1 мм сын.бағ. = 133,3 Па 

1 бар = 510 Па 

 

     5.1.1 Қысымның түрлері 

 

     1 Атмосфералық (барометрлік) қысым. Бұл қысым биіктікке, географиялық 

ендікке, метеорологиялық жағдайларға тәуелді болады. 

     2 Артық қысым. Ортаның қысымының атмосфералық қысымнан артып 

кетуі кезінде туындайды. 

     3 Вакуумметрлік (сиретілу) қысым. 

     4 Абсолют қысым 

                                     артбара РРР  , егер 0артР болса, бара РР  ,                  (5.1) 

            вбара РРР  , егер 0вР болса, бара РР  . 

     5 Толық қысым 

                                                        динстт РРР  .                                                (5.2) 

     6 Статикалық қысым. Бұл қысым вакуумметрлік, артық, атмосфералық 

қысым болуы мүмкін. 

     7 Динамикалық қысым. Бұл қысым ағынның қозғалыс жылдамдығына 

тәуелді болады 

                                                              
2

2
динР .                                                (5.3) 

     Осыдан ағынның орташа жылдамдықтарын анықтау формуласын шығарып 

алуға болады: 

                                                             


 динр2
 .                                                (5.4) 

 

5.2 Қысымды өлшейтін құралдардың классификациясы 

 

     Қысымды өлшеу әдістері денеге түсіріліп тұрған қысым күшін сұйық 

бағананың көмегімен, немесе әртүрлі сезімтал элементтердің серпімді 

деформациясы есебінен теңестіруге негізделген.  

     Қысым мен қысым айырмасын өлшеуге арналған құралдарды манометрлер 

деп атайды. Манометрлер мынадай түрлерге бөлінеді. 

     1 Артық қысымды өлшеуге арналған манометрлер (атмосфералық 

қысымнан жоғары қысымдарды өлшеу үшін). 

     2 Тарту күші мен қысым күшін өлшегіштер (үлкен емес вакуумметрлік 

жене артық қысымдарды өлшеу үшін). 

     3 Вакуумметрлер. 

     4 Мановакуумметрлер (вакуумметрлік жене артық қысымдарды өлшеу 

үшін). 
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     5 Абсолют қысым манометрлері (абсолют нолден есептелетін қысымдарды 

өлшеу үшін). 

     6 Барометрлер. 

     7 Дифференциалдық манометрлер (дифманометрлер қысымның құламасын 

өлшеу үшін қолданылады). 

     Қысым өлшейтін құралдардың басым көпшілігі артық қысымды өлшеуге 

арналған манометрлер. Жұмыс істеу қағидасы бойынша олар сұйықтық және 

деформациялық болып бөлінеді. 

     Қысым күшінің сезімтал элементке әсерін түрлендіру үшін қолданылатын 

құралдар жұмыс істеу қағидасы бойынша: сұйықтық, деформациялық, 

жүкпоршенді, электрлік, жылулық, иондық болып бөлінеді. 

 

5.3 Сұйықтық манометрлер 

 

     Сұйықтық манометрде өлшеніп жатқан қысымды сипаттайтын шама 

ретінде шыныдан жасалған өлшеуіш түтікшенің ішіндегі теңестіруші 

сұйықтың көзге көрінетін бағанының биіктігі алынады. Сұйықтық 

манометрлер бір түтікті (табақтық) және екі түтікті (U-тәріздес) болып 

бөлінеді. Олар зертханалық практикада және өндірістік зерттеулерде 

қолданылады. Теңестіруші сұйық ретінде сынап, дистилденген су, этил 

спирті, трансформаторлық май қолданылады. Бұл құралдар қатынас ыдыстар 

қағидасына негізделіп жасалады. 

 

5.3.1 Екі түтікті (U-тәріздес) манометрлер 

 

     Мұндай манометрдің қағидылық сұлбасы 5.1-суретте келтірілген: 1,2  - 

шыныдан жасалған  екі қатынас түтікшелер 3 – тақтайшаға бекітілген. 4 – 

шкалалық пластина. 1–түтікшеге өлшеніп жатқан қысым беріледі, ал                                                          

2-түтікше атмосферамен қатынасады. Қысым айырмасын  өлшегенде екі 

түтікшеге де өлшеніп жатқан қысымдар түсіріледі. Биіктігі һ сұйық бағаны  

қысымдар айырмасын теңестіреді 

           ghРР  21 ; )(
1

21 PP
g

h 


.              (5.5) 

 Шығу сигналы – деңгейлер айырмасы, ал кіру  

 сигналы – қысым немесе қысымдар айырмасы                                                          

 болып табылады. 

Жұмыстық сұйықтың тығыздығы артқан сайын, 

сезімталдық (беріліс коэффициенті) төмендейді. 

     Себебі  )/(1/ gphS  . 

Егер сұйықтың үстіндегі ортаның тығыздығы  

Сұйықтың тығыздығымен шамалас болса, онда 

))(()( 21212121 hhgghРР   ,            (5.6) 

     мұндағы 1 - жұмыстық сұйықтың , 5.1-сурет 
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ал 2  - сұйықтың үстіндегі ортаның тығыздығы. 

     Сұйық бағанының һ биіктігі 1h  және 2h  биіктіктердің қосындысына тең. 

Капилярлық күштердің әсерін жою үшін диаметрлері 8-10 мм шыны 

түтікшелер қолданылады. Сынап толтырылған манометрлерде шыны түтікше 

диаметрін одан да азайтуға болады. 

     Су толтырылған екі түтікті манометрлер ауаның және агрессив емес 

газдардың қысымын, сейілуін, қысымдар айырмасын ±10кПа – ға дейін 

өлшейді. Манометрді сынаппен толтырғанда, өлшеу шектері 0,1МПа – ға 

дейін кеңейеді. Мұндай манометрдің өлшеу ортасы су, агрессив емес 

сұйықтар және газдар болуы мүмкін. 

 

5.3.2 Бір түтікті манометрлер. 

 

 

                 

                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                  

                                                                                       5.2-сурет 

 

     Бір түтікті (табақтық) манометрлер сұйық деңгейлерінің биктіктерінің  

айырмасын анықтау дәлдігін көтеру үшін қолданылады. Мұнда екінші 

түтікше кең табақшамен алмастырылған, оған түсірілген қысым 21 рр  . 

Өлшеу түтікшесі шкалалық пластинаға бекітілген, ол атмосферамен 

қатынасады.  Жұмыстық сұйық нөлдік белгіге дейін құйылады. Түсірілген 

қысымның әсерінен жұмыстық сұйықтың біраз бөлігі табақтан өлшеу 

түтікшесіне ағады. Табақтан ығыстырылып шығарылған сұйықтың көлемі 

өлшеу түтікшесіне ағып келген сұйықтың көлеміне тең болғандықтан былай 

өрнектеледі 

                                                    
F

fh
hfhFh 2

121 ,  ,                                           (5.7) 

     мұндағы f  - өлшеу түтікшесінің, ал F – табақшаның көлденең 

қималарының аудандары.  

   )1(221
F

f
hhhh   екенін ескерсек, 

                                      )1()( 22121
F

f
ghhhgppp   .                             (5.8) 

     Сумен толтырылған бір түтікті (табақтық) манометрлердің минимал өлшеу 

диапазоны 1,6кПа (160 мм су бағ.). Бұл жағдайда өлшеудің келтірілген 

қателігі ±1% - тен аспайды. 

 

 

 

О 

1h
 

F 
f 

h 
2h  

2р  
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5.3.3 Микроманометрлер 

 

Біртүтікті (табақтық) манометрлердің бір түрі болып табылатын 

микроманометрлер 3кПа – ға дейінгі қысым мен қысымдар айырмасын өлшеу 

үшін қолданылады. Олардың ең көп тарағаны көлбеу түтікшелі                                               

ММН типті микроманометрлер 5.3-суретте келтірілген.  

                                                                                      

                                                                                     Микроманометрдің көрсетуі  

                                                                                     жұмыстық сұйықтың  

                                                                                     бағананың  n – ұзындығымен  

                                                                                     анықталады. 

                                                                                     1 - өлшеу түтікшесі, 2 – кең 

                                                                                     ыдыс (табақша), 3 –  

                                                                                     шкалалы кронштейн өлшеу  

                                                                                     түтікшесімен бірге 4 –  

                                                                                     сектордың бес күйінің біріне  

                                                                                     бекітіледі. Сектордың k=0,2;  

                                                                                     0,3; 0,4; 0,6; 0,8 белгілері  

                                                                                     (0,6 –2,4) кПа аралығындағы 

                                                                                     бес өлшеу диапазонына 

                                                                                     сәйкес келеді. Өлшеудің 

                                                                                     келтірілген қателігі 0,5% - 

тен аспайды. 

     Табақтан ығыстырылып шығарылған сұйықтың көлемі өлшеу түтікшесіне 

ағып келген сұйықтың көлеміне тең болғандықтан былай өрнектеледі 

                                                    
F

nf
hnfFh  11 , ,                                                 (5.9) 

     мұндағы 1h  - табақшадағы сұйық деңгейінің өзгеруі;  

                     f  - өлшеу түтікшесінің, ал F – табақшаның көлденең 

қималарының аудандары.  

     sin2 nh   болғандықтан, 

                                  )sin()( 2121  
F

f
gnhhgppp .                           (5.10) 

     Сұйықтың берілген тығыздығында формулаға )sin(  
F

f
gk c  

коэффициентін енгізсек, 

                                                             knp  .                                                   (5.11) 

     М ы с а л . Манометрдің шкаласы 2/)2500( мкгс , аспапты толтырып тұрған 

этил спиртінің тығыздығы 3/8095,0 смг , өлшеу түтікшесінің көлбеулік 

бұрышы α=29°30', sinα=0,492, 0025.0
F

f
.  

     Аспаптың жоғарғы өлшеу шегін анықтау керек. 

     Ш е ш у і : Микроманометрдің көмегімен қысымды әдетте кгс/м 2  - пен 

өлшейді. Сонда (5.10) өрнегі былай түрленеді 

5.3-сурет 

- 
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)sin(102.0  
F

f
gnр , 

     мұндағы 0,102 дегеніміз Па – мен берілген қысымның мәнін кгс/м 2  - пен 

есептеуге өткізетін көбейткіш. 0,102g=1±0,001 болғандықтан 

nk
F

f
nр  )sin(  , 

     мұндағы n – аспап шкаласы бойынша алынған мән, кгс/м 2 . 

     )sin(  
F

f
k c  өрнегі бойынша аспап тұрақтысының мәнін анықтаймыз  

4,04003,0)492,00025,0(8095,0 k . 

     Аспаптың жоғарғы өлшеу шегін анықтаймыз 
2/1004.0250 мкгсnkр  . 

 

5.4 Деформациялық және дифференциалдық манометрлер 

 

     Деформациялық манометрлерде сезімтал элементтің деформациясының 

немесе сезімтал элемент үдететін күштің өлшеніп жатқан қысымға тәуелділігі 

қолданылады. Деформацияның  немесе күштің мәндері көрсеткіштерге 

түрленеді немесе шығу сигналының сәйкес келетін мәндері ретінде өлшенеді. 

Бұл манометрлердің өлшеу диапазоны  (0,005÷1000)МПа. Практикада ең көп 

тараған сезімтал элементтер: түтікшелік серіппе, жазық немесе гофрленген 

мембраналар, сильфондар, мембраналық қораптар. 

     Сезімтал элементтің негізгі сипаттамасы оның жұмыстық нүктесінің орын 

ауыстыруын қысыммен байланыстыратын статикалық )(pfр   сипаттамасы 

болып табылады.  

     Қатты серпімді элементтер үшін сызықтық сипаттамалары: 

- серпімді элементтің қатаңдығы:  

                                    









м
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р
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h

F
k

р

Э ,


;                                             (5.12) 

- серпімді элементтің сезімталдығы:  
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;                                                     (5.13) 

    Сызықсыз сипаттамалары: 
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,                                                  (5.15) 

     мұндағы F - серпімді сезімтал элементтің ЭS  - тиімді ауданына әсер ететін 

күш; 

                     Р – қысым; 

                     һ – жұмыстық нүктенің орын ауыстыруы (деформация шамасы). 

       Статикалық сипаттаманың бастапқы сызықтық зонасында серпімді 

деформация орын алғандықтан, жұмыстық нүктесінің орын ауыстыруы 



 61 

қысымға пропорционал өзгереді, ал сызықсыз зонасында пластикалық 

деформация орын алады. Материалдардың серпімділік қасиеттерінің 

жеткіліксіздігінен қысым артқанда және кемігенде статикалық сипаттаманың 

өзгеруі бірдей болмайды да, гистерезис тұзағын құрайды. Себебі жұмыстық 

нүктенің орын ауыстыруы түсірілген қысымға қатысты кешеуілдейді де, 

қысым алынғаннан кейін, бастапқы мәніне баяу қайтатын болады. Статикалық 

сипаттаманың пішіні мен иілуі сезімтал элементтің конструкциясына, 

материалына, температурасына байланысты болады. 

 

 

5.4.1 Серпімді сезімтал элементтер 

 

     5.4-суретте деформациялық манометрлерде қолданылатын серпімді 

сезімтал элементтердің түрлері  және жұмыс істеу принциптері келтірілген. 

 
                                                             5.4-сурет  

     5.4 а-суретте бір орамды қуыс түтікті серіппе келтірілген. Оның көлденең  

қимасының пішіні эллипс және жазық овал тәріздес болады. Өлшеніп жатқан 

қысым келіп түсетін ұшы бекітілген, ал екінші жабық ұшы еркін қозғала 

алады. 5МПа қысымға дейін өлшеу үшін түтіктік серіппелер латунь мен 

қоладан жасалады, ал жоғарғы қысымдарды өлшеу үшін – болат пен 

кикельдің қорытпаларынан жасалады. Түтіктің қисықтық радиусы көбейген 

сайын және қабырғасы жұқа болған сайын серіппенің сезімталдығы арта 

түседі. Жұқа қабырғалы серіппелер вакуумметрлік (0,1МПа – ға дейін) 

қысымды және артық (6,0МПа – ға дейін) қысымды өлшеуге арналған. Овал 

қималы қалың қабырғалы серіппелер (20÷160)МПа аралығындағы қысымды 

өлшеуге арналған. Эллипс қималы серіппелердің сезімталдығы жоғары, бірақ 

қатаңдығы аз. Дөңгелек қималы серіппелер қысымға іс жүзінде сезімтал емес. 

Қысым 160 МПа – дан жоғары болса, қысымды өлшеу үшін эксцентрлік 

каналы бар бір орамды серіппелер қолданылады.  

     Сильфондық және мембраналық сезімтал элементтер қажетті күшті таңдап 

алу үшін тиімді ауданды арттыруға көбірек мүмкіндік береді. Сондықтан 

оларды аз шамалы артық қысымды немесе сирелуді өлшеуге қолдануға 

болады. 

α 

) 

в) 
д) 
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     5.4б-суретте сильфон келтірілген. Сильфон деген бүйір қабырғасында 

көлденең сақиналы гофрлары бар жұқа қабырғалы түтік. Сильфонның 

қатаңдығы материалға, түтіктің ішкі, сыртқы диаметрлеріне, қабырғасының 

қалыңдығына, гофрдың қисықтық r радиусына, тығыздалу α бұрышына, 

гофрлар санына тәуелді.  

Сильфондардың көмегімен 0,04 Мпа –ға дейінгі аз қысымды, 0,1 МПа –ға 

дейінгі вакуумметрлік қысымды, 60 Мпа –ға дейінгі артық қысымды және 25 

МПа шамасындағы қысым құламасын өлшеуге болады. 

     5.4в-суретте мембраналық сезімтал элементтер келтірілген. Олар шеңберге 

бекітілген иілгіш жұқа пластиналар болып табылады. Қысымдар айырмасы 

әсер еткенде, пластинаның центрі ығысады. Жазық мамбрананың статикалық 

серпімділік сипаттамасы сызықсыз және жұмыстық нүктесінің орын 

ауыстыруы аз. Сондықтан оны пьезоэлектрлік түрлендіргіштерде қысымды 

күшке түрлендіру үшін немесе тензотүрлендіргіштерде қысымды беттік 

деформацияға түрлендіру үшін қолданады.  

     5.4г-, 5.4д- суреттерде гофрленген және мембраналық қораптар түріндегі 

сезімтал элементтер келтірілген. Мембраналардың профильдері ара тісті, 

трапеция пішінді, синусоидалық болуы мүмкін. Мембраны гофрлеу оның 

қатаңдығын арттырады, статикалық сипаттамасының түзелуіне, 

пропорционалдық зонасының көбеюіне ықпалы тиеді. Дифманометрлерде 

және тікелей әсер ететін реттегіштердің сезімтал элементтерінде екі немесе 

одан көп қораптардан тұратын мембраналық блоктар қолданылады. 

     5.4е-суретте тегеурін және тарту күштерін өлшейтін құралдарда 

қолданылатын бензинге, майға төтеп беретін резеңкеленген мембраналар 

келтірілген. Мембраналардың ортасына металл пластиналар бекітіледі, 

олардың біріне серпімді элементтің ролін ойнайтын винттік серіппе тіреледі. 

 

        6 Сұйықтың және сусымалы заттардың деңгейін өлшеу 

 

     6.1 Деңгейді өлшеу туралы жалпы мәліметтер 

 

     Технологиялық процестерді автоматтандыру барысында, қондырғының 

қауіп-қатерсіз жұмыс істеуі деңгейді ұстап тұрумен тығыз байланысты болған 

жағдайларда деңгейді өлшеудің маңызы үлкен. Деңгейөлшеуіштерді екі 

мақсатта қолданады: сұйық деңгейінің номинал мәнінен ауытқуын бақылау 

үшін (екіжақты шкала орнатады) және сұйықтың мөлшерін өлшеу үшін 

(біржақты шкала орнатады). Өлшеу жағдайларына және өлшеніп жатқан 

ортаның сипаттамасына байланысты деңгей өлшеудің әртүрлі тәсілдерін 

қолданады. Егер көрсеткіштерді дистанциялық  таратудың қажеттігі болмаса, 

онда сұйықтың деңгейін өлшеу үшін көзге көрінетін санақ шкаласы бар 

деңгейөлшеуіштерді пайдаланады. Егер көрсеткіштерді дистанциялық  тарату 

қажеттігі болса, күрделірек деңгейөлшеуіштерді пайдаланады: 

гидростатикалық (дифманометрлік, барботаждық), қалтқылық, сыйымдылық, 
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индуктивтілік, радиоизотоптық, толқындық, акустикалық, 

термокондуктометрлік.  

 

     6.2 Көзге көрінетін санақ шкаласы бар деңгейөлшеуіштер 

 

     Бұл деңгейөлшеуіштердің жұмысы сұйықтың деңгейінің биіктігін көзбен  

                                                         өлшеуге негізделген. Ортаның төменгі  

                                                         қысымдарында  деңгейдің биіктігі  

                                                         бақыланып жатқан резервуардың сұйықтық  

                                                         және газдық кеңістігімен қатынас болатын 

                                                          шыны түтікшеде (көрсеткіш шыны) 

                                                          өлшенеді. Қысым жоғарылағанда ішкі  

                                                          жағынан қырланған вертикаль жазық шыны                                                                                                                                                      

                                                          қолданылады. Мұнда қосымша қателіктің    

негізгі көзі – резервуардағы  және түтікшедегі сұйықтардың тығыздықтары                                                           

ның және температураның әртүрлілігі болып табылады (егер резервуардағы 

сұйық жоғарғы температурада болса, ал өлшеу түтікшесі одан алшақ 

орналасқан болса). Тығыздықтарының әртүрлілігі резервуар мен түтікше 

ішіндегі сұйық деңгейлерінің әртүрлілігін тудырады (шыны түтікше ішіндегі 

сұйықтың деңгейін «салмақтық» деңгей деп атайды). Өлшеудің абсолют 

қателігі мына өрнекпен анықталады 

                                                  )1(
1

2
212




 hhhh ,                                        (6.1) 

     мұндағы 1  - резервуардағы сұйықтың, ал 2  - көрсеткіш шыны 

түтікшедегі сұйықтың тығыздықтары.  

     Мұнда қателік үлкен мәнге ие болуы мүмкін. Сондықтан қателікті азайту 

үшін деңгейөлшеуішті жылудан оқшаулап, немесе санақ алар алдында оны 

резервуардағы сұйықпен үрлеп алу керек. 

 

     6.3 Гидростатикалық деңгейөлшеуіштер 

 

     Бұл деңгейөлшеуіштерде ρ тығыздығы тұрақты сұйықтың Н деңгейін 

өлшеу сұйық туғызатын гидростатикалық р қысымды өлшеу арқылы жүзеге 

асады.  

                                                             gHp  .                                                    (6.2) 

     Сұйықтың гидростатикалық қысымы дифманометрмен өлшенетін 

гидростатикалық деңгейөлшеуіштер дифманометрлік деңгейөлшеуіштер деп  

аталады. 6.2-суретте дифманометрдің атмосфералық қысым астында тұрған                                                                         

ашық резервуарға қосылу сұлбасы келтірілген. Дифманометрдің екі 

импульстік түтікшесі бақыланып жатқан (агрессив емес) сұйықпен                                                                         

толтырылады. Дифманометр 21, рр  қысымдар айырмаларын өлшейді.    

ghHp 11)(  ;   ghp 222  . 

Сонымен дифманометр өлшенетін қысымдар құламасы бақыланушы деңгей   

6.1-сурет 
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                                                                         Н арқылы былай өрнектеледі 

                                                                   ghghHррр 221121 )(   , 

                                                                         егер   21  және 21 hh   болса,  

                                                                         онда        

                                                                                        gHp  .                       (6.3) 

                                           

                                                                              Бұдан көрініп тұрғандай,  

                                                                          дифманометрлік деңгейөлшегіштер 

                                                                          «салмақтық» деңгейді өлшейді,  

                                                                          яғни бақыланып жатқан ортаның  

                                                                          тығыздығы өзгерген сайын  

                                                                          көрсеткіштер де өзгеріп отырады. 

      Қателіктің пайда болуына  импульстік түтіктердегі сұйықтардың 

тығыздықтарының тең болмауы себеп болады. Бұл қателікті жою үшін 

импульстік түтіктер бір-біріне жақын                                                                             

қатар орнатылады. Бақыланушы деңгей Н өзгерген күнде де, «минустық» 

импульстік түтіктегі деңгей тұрақты болуы керек. Мұны қамтамасыз ету үшін 

«минустық» импульстік түтіктің үстіне теңестіруші ыдыс орнатылады. Ыдыс 

пен түтікше деңгейөлшегіш шкаласының бастапқы белгісі 00 деңгейге дейін 

сұйықпен толтырылады. Теңестіруші ыдысты орнату қажеттігін теңестіретін 

ыдысы жоқ деңгейөлшегіш келтірілген 6.3-суреттен байқауға болады.  

     Өлшеніп жатқан Н деңгейдің нөлдік мәнінде «минустық» импульстік 

түтіктегі деңгей 00 сызығына сәйкес келеді деп есептейік. Н артқан кезде 

дифманометрдің плюстік камерасындағы 1р  қысым артатын болады да, 

плюстік мембраналық камера сығылады. Дифманометрдің жұмыс істеу 

0а5идасына сәйкес бұл жағдай минустық камераның көлемінің ұлғаюына 

алып келеді. Жоғарғы камерадан импульстік сызыққа сонша көлемдегі сұйық 

ағып өтеді де, ондағы деңгей h -қа көтеріледі. Бұл кезде дифманометрге әсер 

ететін қысымдар құламасы )( ghHp  болады. pp    болғандықтан, 

деңгейөлшегіш көрсеткіші төменірек болады. Өлшеудің абсолют қателігі 

бақыланушы Н деңгей артқан сайын өсе түседі. Диаметрі үлкен теңестіруші  

                                                                     ыдыс орнату h -ты азайтуға  

                                                                     болады, себебі дифманометрдің  

                                                                     минустық камерасынан  

                                                                     ығыстырылып шығарылған сұйықтың 

                                                                     бірдей көлемдері кең ыдыста деңгейін 

                                                                     тар импульстік түтіктегіге қарағанда  

                                                                     аз өзгертеді. 

                                                                          Агрессив сұйықтың деңгейін  

                                                                     өлшеу үшін импульстік сызықтарда 

                                                                     бөлгіш қондырғылар орнатылады.  

                                                                     Бөлгіш қондырғылардың төменгі  

                                                                     жағындағы дифманометр және   

6.2-сурет 

6.3-сурет 
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импульстік түтіктер агрессив сұйықпен толтырылады. Қысым түсіріліп тұрған 

резервуардағы сұйықтың деңгейін өлшеу үшін пайдаланылатын ең қарапайым 

деңгей өлшеу сұлбасы 6.4-суретте келтірілген біркамералы теңестіруші ыдыс 

қолданылатын қазан барабанындағы деңгейді өлшеу сұлбасы. Мұнда 1 – 

теңестіруші ыдыс бу кеңістігімен қосылады, бұл ыдыс та, 2 – құбыр да жылу 

изоляциясымен қапталмайды. 3 – құбыр тікелей         барабанның су 

кеңістігіне қосылады. Қысым айырмасы р  4 – дифманометрмен өлшенеді, 

1р - плюстік  және 2р -минустық камералардағы қысымдар арқылы оңай 

есептеледі. gHHp су)( 01  , мұндағы су                                                                       

1-теңестіруші ыдыс пен 2-импульстік түтіктегі судың тығыздығы. 2р                                                                        

қысымы барабандағы тығыздығы   сұйықтың һ бағанының, 3-импульстік                                                                       

түтіктегі тығыздығы су  сұйықтың Н 0  бағанының және барабандағы                                                                       

тығыздығы   , биіктігі (Н-h) бу бағанының гидростатикалық                                                                       

қысымдарының қосындысына тең: 

                                     ghHghgHp су   )(02 .                                         (6.4) 

Сонда дифманометрге әсер ететін қысым құламасы мына өрнекпен                                                                      

анықталады 

                      ghHghHhHppp сусу )()()(21   .       (6.5) 

                                                                Сонымен деңгейөлшегіштің көрсетуі Н 

                                                                деңгейдің мәніне ғана емес, судың   

                                                                және будың   тығыздықтарына да  

                                                                тәуелді, ол тығыздықтар барабандағы  

                                                                ортаның температурасына және  

                                                                 қысымына тәуелді. Сондықтан  

                                                                 дифманометр- деңгейөлшегіштің  

                                                                 шкаласы барабандағы қысымның  

                                                                 жұмыстық (номинал) мәніне  келтіріліп,  

                                                                 есептеледі.  Сонымен қатар өлшеу  

                                                                  нәтижесіне импульстік түтіктегі судың  

                                                                 су тығыздығының өзгеруі де әсер етеді,  

                                                                 себебі бұл кезде 2-импульстік түтіктегі 

Н сұйық бағанының гидростатикалық қысымы өзгереді, бірақ 1р - қысым 

тұрақты болып қалуы керек. Бұл жағдай сыртқы ортаның температурасы 

өзгергенде, немесе барабандағы ортаның температурасы өзгергенде мүмкін 

болады. 

 

      

 

 

 

 

 

6.4-сурет 
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     7 Тарылту қондырғысында қысым құламасы бойынша сұйықтардың, 

газдардың және будың шығыны мен зат мөлшерін өлшеу 

 

7.1 Шығын және оны өлшеу туралы жалпы мәліметтер 

 

     Шығын және зат мөлшері деген ұғымдарды негізінен зат мөлшерін өлшеу 

және есепке алу кезінде қолданады.  

     Шығын дегеніміз уақыт бірлігінде құбырдың көлденең қимасынан ағып 

өтетін зат мөлшері. Шығынның өлшем бірліктері: 

а) массалық шығын үшін:  

                                               Q М 
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б) көлемдік шығын үшін:  
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     Зат шығынын өлшейтін құралды шығын өлшеуіш деп атайды. Зат 

мөлшерін өлшейтін құралдарды зат мөлшерін санағыштар немесе тіркегіштер 

деп атайды. 

     Шығын өлшеуіштің түрлері: 

- айнымалы қысым құламасы бойынша шығын өлшеуіштер (Тарылту 

қондырғысы бар шығын өлшеуіштер); 

- тұрақты қысым құламасы бойынша шығын өлшеуіштер (Орағытып өту 

шығын өлшеуіштері, ротаметрлер); 

- тахометрлік шығын өлшеуіштер; 

- электромагниттік шығын өлшеуіштер; 

- ультрадыбыстық шығын өлшеуіштер. 

 

     7.2 Тарылту қондырғылары бар шығын өлшеуіштер 

 

     Бұл құралдар құбыр арқылы өтіп жатқан сұйық, газ, бу шығынын өлшеу 

үшін қолданылады. Олардың жұмыс істеу қағидасы өлшеніп жатқан заттың 

құбырдың тарылған жерінен өткен кездегі потенциалдық энергиясының 

өзгеруіне негізделген. Шығын өлшегіш мынадай элементтерден тұрады:  

а) тарылту қондырғысы (құбырға ағынды тарылту үшін қойылады). Оны 

алғашқы түрлендіргіш деп атайды; 

б) дифференциалдық манометр (ортаның тарылту қондырғысына дейінгі және 

одан кейінгі статикалық қысымын өлшейді). Оны екінші реттік құрал деп 

атайды; 

в) қосу линиялары ( екі құралды бір-бірімен жалғастыру үшін қолданылады).  

     Шығын өлшегіштің жұмыс істеу қағидасы: 

     Тарылту қондырғысы арқылы өткен ағынның жылдамдығы артады, демек, 

кинетикалық энергиясы да артады. Ал потенциалдық энергиясы кемиді. 

Осының салдарынан статикалық қысым кемиді. Шығын қысымның Δр 
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құламасы арқылы анықталады. Ал қысымның құламасы градуирлік 

сипаттамасы )( pfQ   болатын дифференциалдық манометрмен өлшенеді. 

     Бұл әдістің қолданылу шарттары: 

- тарылту қондырғысына дейінгі және одан кейінгі ағынның сипаттамасы 

турбулентті және тұрақты болуы керек; 

- ағын құбырдың барлық қимасын толтырып тұруы керек; 

- тарылту қондырғысынан өткенде ағынның фазалық күйі өзгермеуі 

керек; 

- құбырдың ішкі қабырғасында ластану болмауы керек; 

- құбыр геометриясын бұзатын тұнбалар болмауы керек. 

 

7.2.1 Стандартты тарылту қондырғылары 

 

     Тарылту қондырғылары стандартты және стандартты емес болып бөлінеді. 

Стандартты тарылту қондырғаларының градуирлік сипаттамалары жеке 

градуировкасыз анықтала береді, ал стандартты емес тарылту қондырғалары 

арнайы градуировканы талап етеді. Сұйықтардың, газдың және будың   

                                                                    шығынын өлшеу үшін тарылту 

                                                                    қондырғылары ретінде стандартты  

                                                                    диафрагма, саптама және Вентури  

                                                                    саптамасы кеңінен қолданылады. 

                                                                    7.1а-суретте диафрагма келтірілген.  

                                                                    Ол центрі құбырдың осінде жататын  

                                                                     дөңгелек  қималы тесігі бар жұқа диск  

                                                                     болып табылады. Ағынның тарылуы  

                                                                     диафрагмаға дейін басталады,  

                                                                     диафрагмадан кейін біраз қашықтықта  

                                                                     ағынның қимасы минимал болады.  

                                                                     Одан ара қарай ағын біртіндеп,  

                                                                     құбырдың қимасына дейін кеңейеді.  

                                                                     7.1а-суреттегі графикте  тұтас  

                                                                     сызықпен қысымдардың құбыр  

                                                                     қабырғасы бойымен үлестірілуін 

                                                                     сипаттайтын қисық  салынған, ал 

                                                                     штрихпунктир сызықпен  

                                                                     қысымдардың құбыр осі бойымен 

                                                                     үлестірілуін сипаттайтын қисық  

                                                                     салынған. 

                                                                     7.1-суреттен көрініп тұрғандай  

                                                                     диафрагмадан кейін қысым  

                                                                     толығымен қайта орнына келмейді.  

                                                                     Зат диафрагмадан (а) ағып өткенде,  

                 7.1-сурет                                     диафрагманың артындағы  
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бұрыштарда өлі зона пайда болады. Қысымдар айырмасы салдарынан ол 

жерде сұйықтың кері ағыны туындайды да, алғашқы ағынмен араласып, 

құйын  пайда болады. Диафрагма артында құйын түзілуіне энергияның біраз 

бөлігі шығындалады, демек қысымның да шығыны орын алады. 7.1б-суретте 

келтірілген саптама -  кіре берісінде баяу тарылатын, шығысында цилиндр 

пішінді концентрлік тесіктері бар қондырғы.  

     Саптаманың профилі ағынның жеткілікті тарылуын қамтамасыз етеді, ал                                                                    

оның цилиндрлік ұшының көлденең қимасының ауданы ағынның минимал  

қимасына тең деп есептелінеді. Саптаманың артындағы құйын түзілуге                                                                    

кететін энергия шығыны диафрагмамен салыстырғанда аз. Қысымдардың                                                                    

құбыр қабырғасы бойымен үлестірілуін сипаттайтын және құбыр осі бойымен  

үлестірілуін сипаттайтын қисықтардың  сипаты диафрагмадағыдай, бірақ Пр  -                                                                    

қысымның қалдықтық шығыны саптама үшін азырық.  

     7.1 в-суретте Вентури саптамасы келтірілген. Оның құралысы кірісіндегі 

баяу тарылатын цилиндрлік бөліктен және кеңейетін конустық бөлігі –

диффузордан тұрады. Соның арқасында қысымның шығыны                                                                    

диафрагмамен және саптамамен салыстырғанда азаяды.   

                                                                        

     7.2.2 Сығылмайтын сұйық үшін шығынның теңдеуі 

                      

     Сұйықтың ағынын қарастырамыз және 7.1 а-суреттегі А-А мен В-В 

қималарындағы ағын жылдамдықтары орташа жылдамдыққа тең, горизонтал 

құбырдың осіне параллель деп санаймыз. 

     Энергияның сақталу заңының жалпы жазылуын  

                                                           


dp
d                                                   (7.1)  

қолданып, сығылмайтын сұйық үшін )( 21 сonst  мына өрнекті аламыз 

                                                   )(
2

2

1

2

221 


 pp ,                                          (7.2) 

     мұндағы  21, pp   - А-А, В-В қималарындағы ағынның абсолют қысымы, Па; 

                      ρ – ағып жатқан сұйықтың тарылту қондырғысының алдындағы 

тығыздығы, 3/ мкг ; 

                      21,   - А-А мен В-В қималарындағы ағынның орташа 

жылдамдықтары, м/с; 

     Ағын үздіксіз деп есептеп, сығылмайтын сұйық үшін мына өрнекті аламыз 

                                                            2211   FF .                                                 (7.3) 

     2F - ағынның көлденең қимасының ауданын тарылту қондырғысының 

саңылауының 0F  ауданы және тарылту коэффициенті μ арқылы былай 

өрнектейміз  

                                                            02 FF  .                                                     (7.4) 

     Сонда 

                                                            2011   FF ,                                               (7.5) 

     бұдан 
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1

0

21
F

F
   , немесе, m21   ,                                  (7.6) 

     мұндағы 0F  - жұмыстық температура кезіндегі тарылту қондырғысының 

саңылауының ауданы, 2м ;  

                      1F  - жұмыстық температура кезіндегі құбырдың көлденең 

қимасының ауданы, 2м ;  

                       μ - тарылту қондырғысының салыстырмалы ауданы (модулі) 
22

10 // DdFFm  ;  

                       d, D - жұмыстық температура кезіндегі тарылту қондырғысының 

саңлауының және құбырдың диаметрлері, м. 

     (7.2)- және (7.5)- өрнектерді қолданып, 2F  қимадағы 2  орташа 

жылдамдықты анықтаймыз 
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 .                                     (7.7) 

21, pp   - А-А мен В-В қималарындағы ағын абсолют қысымда болғанымен 

практикада оларды тарылту қондырғысының тікелей алдынғы және артқы 

бұрышында өлшейді. Нақты жағдайда сонымен қатар қабырғалардағы 

үйкеліске байланысты ағынның әртүрлі нүктелерінде энергия шығыны мен 

жылдамдықтың бәсеңдеуі орын алады. Сондықтан 21, pp   қысымдарынан 21, рр  

қысымдарына өткен кезде ξ – түзету коэффициентін енгізеді. Сонда ағынның 

ең жіңішке қимасындағы орташа 2  жылдамдығының теңдеуі былай 

жазылады 
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 .                                     (7.8) 

     Сығылмайтын сұйықтың массалық өлшем бірліктердегі секундтық 

шығыны мына теңдеуден табылады 

                                                    0222 FFQM                                              (7.9)                

     немесе 
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.                                (7.10) 

μ, ξ коэффициенттері жеткілікті дәлдікпен бі-біріне тәуелсіз анықталуы 

мүмкін, сондықтан оларды бір жалпы коэффициентке біріктіріп 

                                                        
221 m





 ,                                              (7.11) 

шығын коэффициенті деп атайды )(Re,mf . Оны эксперимент жүзінде 

анықтайды. 

     Сонымен сығылмайтын сұйық үшін шығынның теңдеуі мына түрге ие 

болады 

                                                     )(2 210 ppFQM   ,                                    (7.12) 
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                                                    )(
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210 ppFQO 


 ,                                       (7.13) 

    мұндағы /MO QQ   - көлемдік бірліктердегі шығын, см /3 . 

    Сығылатын сұйық (газ, бу) үшін шығынның теңдеуін жазу үшін тарылту 

қоддырғысы арқылы өткенде қысымның өзгеруіне байланысты заттың 

тығыздығының өзгеруін ескеру керек. Сонымен қаиар газдың немесе будың 

күйінің өзгеруі адиабаталық процестің теңдеуімен сипатталады деп санауға 

болады, яғни 

                                                                kCp  ,                                               (7.14) 

     мұндағы k – адиабата көрсеткіші;  

                    С – тұрақты шама. 

     Сығылатын сұйық (газ, бу) үшін шығынның теңдеуін сығылмайтын 

ортаның шығын теңдеуіне аногиялы жазуға болады, бірақ мұнда өлшеніп 

жатқан ортаның кеңеюін ескеретін түзету еселегін (ε) кіргізу керек. Сонда 

                                                     pFQM   20 ,                                            (7.15) 

                                                        pFQM 



2

0 ,                                          (7.16) 

     мұндағы 21 ppp   - тарылту қондырғысындағы қысым құламасы, Па; 
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  - ортаның 

кеңеюін ескеретін түзету еселегі. 

     Тарылту қондырғылары бар шығынөлшеуіштер берілген m шамасында 

minReRe   шарты орындалған кезде ғана қолданылады. Оның мәндері 

кестелерде келтіріледі. 

 

7.3 Тұрақты қысым құламасы бойынша шығын өлшеу құралдары 

 

     Алдында қарастырылған айнымалы қысым құламасы бойынша  

                                                         шығынөлшеуіштер (тарылту қондырғылары  

                                                         бар шығынөлшеуіштер) өндірісте кеңінен 

                                                         қолданылады. Оларды қолдану мүмкін 

                                                         болмаған жағдайда шығынөлшеуіштердің 

                                                         басқа түрлері қолданылады. Мысалы, 

                                                         ротаметрлер өндірісте, зертханалық өлшеу- 

                                                         лерде сұйықтың немесе газдың үлкен емес 

                                                         көлемдік шығындарын диаметрі 3 – 150 мм 

                                                         вертикаль құбырларда өлшеу үшін 

                 7.2-сурет                         қолданылады.  Қарапайым ротаметрдің  

құрылысы мынадай: 1 – конус тәріздес шыны түтік; 2 – түтіктің ішінде еркін 

қозғала алатын қалтқы; 3 -  түтіктің бетіне түсірілген шкала. Қалтқы болаттан, 

3 



 71 

алюминийден, қоладан, эбониттен, пластмассадан коррозияға                                                       

ұшырамайтындай етіп жасалады. Қалтқының пішіні әртүрлі болуы мүмкін, ең 

көп тарағаны - төменгі бөлігі конус тәрізді цилиндр. Жоғарғы бөлігі қиғаш                                                          

арықшалары бар жиек. Тексеріліп жатқан орта осы  арықшалардан ағып 

өткенде, қалтқы айналады, айналу осі түтіктің осіне сәйкестеніп, оның түтік 

қабырғаларымен үйкелісі жойылады. Қатқының жиегі мен қабырға арасында 

сақина пішінді кf  саңылау пайда болады. Осы саңылаудан өткенде сұйық 

тарылады. А-А қимадағы 1р  мен В-В қимадағы 
2р  қысымдар арасында 

айырма пайда болады. Қалтқы көтерілген сайын, саңылау кеңейе түседі, яғни 

21 рр  қысым айырмасы азаяды. Ротаметрдің жұмыс істеу принципі қалтқыға 

әсер ететін ауырлық күшін оған сұйық тарапынан әсер ететін басқа күштермен 

теңестіруге негізделген.  

     Көлемі V, ең үлкен қимасының ауданы f , орташа тығыздығы П  қалтқыға 

әсер ететін күштер: 

а) жоғарыдан төмен 

ауырлық күші                              gVG П ; 

б) төменнен жоғары 

     1) қалтқы мен қабырға арасындағы саңылаудан өтетін ағынның үдеуі 

салдарынан пайда болатын статикалық қысымдардың айырмасымен 

шарттанатын күш 

                                              fррF )( 21  ;                                                  (7.17) 

     2) динамикалық тегеурін     

                                                     fW 
2

2
 ,  

     мұндағы φ – қалтқының пішініне тәуелді кедергілік коэффициенті;  

                     ρ – ортаның тығыздығы;  

                     υ – ортаның А-А қимадағы жылдамдығы. 

     3) ағын мен қалтқының бүйір беті арасындағы үйкеліс күші    

                                                       б

п

к fkN  ,  

     мұндағы k – Рейнольдс санына және қалтқының кедір-бұдырлық 

дәрежесіне тәуелді коэффициент;  

                       к  - сақиналы саңылаудағы ағынның орташа жылдамдығы;  

                       n – жылдамдыққа тәуелді дәреже көрсеткіші;  

                       бf   - қалтқының бүйір бетінің ауданы. 

     Қалтқыға әсер ететін күштер бірін-бірі теңестіргенде, ол ағында тыныштық 

күйінде қалықтап тұрады 

                                                  NWfppG  )( 21 .                                       (7.18) 

Осыдан                                    fNWGpp /)(21  .                                      (7.19) 

Егер W, N күштерін елемесек, онда 

                                                         fGрр /21  ,                                             (7.20) 

яғни қалтқыда қысымның құламасы шығынға тәуелді емес, сондықтан 

ротаметр тұрақты қысым құламасы бойынша шығынөлшеуіштерге жатады. 
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     Көлемдік шығынды ротаметрдің көмегімен есептеу үшін мына өрнекті 

қолданады 

                                               
f

g
fQ П

кO





)(2 
 .                                       (7.21) 

     Ротаметрлер екі түрге бөлінеді: 

     -сұйықтарға арналған (су бойынша градуирленеді); 

     - газдарға арналған (ауа бойынша градуирленеді). 

     Ротаметрдің өлшеу шегі 0,6÷350 МПа аралығындағы жұмыстық қысым  

кезінде алынады. Дәлдік класы мына қатардын алынады: 1; 1,5; 2,5; 4. 

     Ротаметрдің өлшеу шектері: 

     ауа үшін 0,063÷40 /3м сағ; 

     су үшін 0,04÷16 /3м сағ. 

     Қателік көздері: ағынның тубуленттігінен α коэффициентінің өзгеруі; 

ортаның тығыздығын анықтау қателігі; қалтқының нақты өлшемдерін есептік 

өлшемдерінен ажырату. Аспапты жеке градиурлеу арқылы қателікті азайтуға 

болады. 

     Ротаметрдің артықшылығы: қондырғының қарапайымдылығы; аз 

шығындарды өлшеу мүмкіндігі; іс жүзінде бірқалыпты шкаласы бар. 

     Кемшілігі: құбырдың тек вертикаль бөлігіне ғана жарамдылығы; 

дистанциялық жеткізу қиындығы; жоғары қысымды және жоғарғы 

температуралы орталарда шығынды өлшеу үшін қолдану мүмкіндігінің 

жоқтығы. 

 

     7.4 Электромагниттік, тахометрлік және ультрадыбыстық шығын 

өлшеуіштер 

 

     7.4.1 Электромагниттік шығынөлшеуіштер 

 

     Сұйықтың шығынын өлшейтін электромагниттік шығынөлшеуіштердің 

сезімтал элементі ортамен тікелей контактіде болмайды. Сондықтан оларды 

агрессив орталардағы өлшеулерге қолдануға болады. Бұл шығынөлшеуіштің 

                                                       жұмыс істеу қағидасы электромагниттік 

                                                       индукция заңына негізделген. Ол заң  

                                                       бойынша магнит өрісінде орнатылған ток 

                                                       өткізгіш сұйықтың ішінде сұйықтың қозғалыс  

                                                       жылдамдығына пропорционал болатын ЭҚК–і  

                                                       индукцияланады.Сыртқы магниті бар электро- 

                                                       магниттік шығынөлшеуіштің принципиалдық  

                                                       сұлбасы 7.3-суретте келтірілген.                                                       

                                                       N-S тұрақты магнит өрісінде 1 – магниттік 

материалдан жасалған түрлендіргіш орнатылған. 2 – резина немесе 

фторопласттан жасалған электрлік изоляция. 3 – электродтар (құбырдың 

диаметрі бойымен енгізіледі, сұйықпен электрлік контактіде болады). ИП - 

өлшеу аспабы.  

7.3-сурет 
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                                                           ВDЕ  ,                                                   (7.22) 

     мұндағы В –магнит өрісінің индукциясы, Тл;  

                     υ – сұйықтың орташа жылдамдығы, м/с; 

                     D – құбырдың диаметрі (электродтар арасындағы қашықтық), м;  

4/2

ортO DQ   боғандықтан, 

                                                         DBQE O /4 ,                                             (7.23) 

демек, ЭҚК-ің мәні көлемдік шығынның мәніне тура пропорционал. 

Шығынды өлшеу осы қағидаға негізделіп орындалады. 

 

     7.4.2 Тахометрлік шығынөлшеуіштер 

 

     Тахометрлік шығынөлшеуіштер жұмыстық дененің қозғалу 

жылдамдығының өлшеніп жатқан ортаның көлемдік шығынына тура 

пропорционалдығына негізделген. Жұмыстық дене – шығын түрлендіргіш 

(шарик) ағынның әсерінен айналады. Тахометрлік шығынөлшеуіштер 

турбиналық, шариктік, камералық болып жасалады. Мысалы, турбиналық 

түрлендіргіші бар шығынөлшеуіштер  

сұйықтардың (мұнай өнімдерінің) көлемдік шығынын өлшейді. Кейбіреулері                                                             

өте лас сұйықтар үшін қолданылады. 

                                                            Тахометрлік шығынөлшеуіштер сезімтал  

                                                            элементтің айналу жиілігін электрлік 

                                                            сигналға түрлендіретін электротахометрлік 

                                                            түрлендіргіштерден тұрады. Шығысында  

                                                            алынған электрлік сигнал көрсеткіш  

                                                            аспаппен өлшенеді.    

  

     Тахометрлік шығынөлшеуіштердің артықшылығы: диаметрі 4÷750 мм 

құбырларда 250МПа – ға дейінгі қысымда (-240÷270)°С температураларда 

шығынның кең диапазонында ( 2105 9   ) см /3   өлшеулер жүргізуге мүмкіндік 

береді. Негізгі қателігі: ±0,5% шамасында болады. 

 

     7.4.3 Ультрадыбыстық шығынөлшеуіштер 

 

                                                             Ультрадыбыстық шығын өлшеу әдісі   

                                                              ультрадыбыстың құбырға қатысты 

                                                             жылдамдығының ағын жылдамдығына                      

                                                              тәуелділігіне негізделген.  

                                                              Ағынға перпендикуляр сәуле шығару  

                                                              шығынөлшеуіштің 7.5-суретінде 

                                                              келтірілген.  

                                                                   1 -  пьезоэлемент (генератормен іске  

                        7.5-сурет                      қосылады); 2 – генератор (тербелістер  

                                                              туғызады); 3,4 – пьезоэлементтер;  

7.4-сурет 
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5 – ультрадыбыстық тербелістерді қабылдағыш. 

     Егер θ – сәуленің ортада ауытқу бұрышы, с – қозғалмайтын ортадағы 

ультрадыбыстың жылдамдығы, ал δ – сәуленің сызықтық ауытқу бұрышы 

болса, онда 

                                              сс орторт /)/arcsin(   ,                                       (7.24) 

                                                     сDDtg орт /)(   .                                       (7.25) 

     Ультрадыбыстық шығынөлшеуіштер екі түрлі болып жасалады: ағынға 

перпендикуляр сәуле шығару және ағынмен бағыттас сәуле шығыру 

шығынөлшеуіштері. Олардың түрлендіргіштерінің негізгі элементтері сәуле 

шығарғыштар мен ультрадыбыстық тербелістерді қабылдағыштар болып 

табылады. 

     Ағынмен бағыттас сәуле шығыру шығынөлшеуіштерінің жұмыс істеу 

принципі ультрадыбыстық импульстердің ағынмен және ағынға қарсы жүріп 

өту уақыттарындағы айырмасын қолдануға негізделген. 

     Бұл шығынөлшеуіштер қолдануда қарапайым, бірақ ауытқу бұрышының 

аздығынан олардың дәлдігі шектелген. 

 

     8 Газдардың құрамын анықтау. Судың және будың сапасын бақылау   

  

     8.1 Газдардың құрамын сараптау туралы жалпы мәліметтер 

 

     Жылу электрлік станцияларда органикалық отындар жағу барысында жану 

процесін бақылау үшін және қажетті артық ауа көлемін анықтау үшін 

автоматты газанализаторлар қолданылады. Олар газдар қоспасындағы 

42222 ,,,,, СННСОНСООСО   т.б. құрамдық элементтерді анықтауға мүмкіндік 

береді.  

     Жану режимі дұрыс жүру үшін бу генераторының немесе пештің жану 

камерасына берілген отынның мөлшері мен ауаның қатынасы белгілі бір 

шамада болуы керек: 

- ауа жеткіліксіз болса, отын толық жанбай қалады да, жанып бітпеген 

өнім құбырға шығып кетеді; 

- ауаның артық болуы отынның толық жануын қамтамасыз етеді, бірақ 

ауаның қосымша көлемін қыздыру үшін артық отын шығыны орын алады. 

     Екі жағдайда да пештің пайдалы жылу беруі кемиді. Сондықтан отын-ауа 

қатынасын үнемі қадағалап отыру керек. Бұл қатынас әртүрлі факторларға 

тәуелді, соның ішінде ең негізгісі: отынның түрі. Әрбір отынның түрі үшін 

қондырғыға тиімді жұмыс істеу үшін α – артық ауа коэффициенті 

тағайындалған. 

     Газанализаторлар көлемнің проценті, 
3м

г
 және 

л

мг
 бойынша градуирленеді. 

Көлемнің проценті бойынша градуирлеу ыңғайлы, себебі бөлек 

компоненттердің жалпы көлемдегі проценттік үлесі қысым мен температура 

өзгергенде де, өзгеріссіз қалады.  
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     Газ қоспасындағы компоненттердің концентрациясын өлшеу бірліктері 

аттестацияланған эталондық газ қоспасы көмегімен қалпына келтіріледі.  

     

     8.2 Газанализаторлардың түрлері 

 

     Газанализаторлар газ қоспасының белгілі бір компоненттерінің 

концентрациясын өлшеу негізіне тіреу болатын физика-химиялық қасиеттері 

бойынша классификацияланады.  

     Газанализатор дегеніміз құрамында өлшеу түрлендіргіші – қабылдағыштан 

басқа да, қажетті сынама газ көлемін жинақтайтын, даярлайтын, 

тасымалдайтын тетіктері бар қондырғы. Сонымен газанализаторлар екі топ 

құралдарынан тұрады: бірінші топқа өлшеу құралдары жатады, екінші топқа 

газдың ағып шығуын қадағалайтын индикаторлар, сигнализаторлар, 

детекторлар кіреді. 

 

     8.2.1 Химиялық газанализаторлар 

 

     Химиялық газанализатор механикалық құралдар қатарына жатады. Оның 

жұмыс істеу қағидасы жинақталған сынама газ құрамынан сарапталып жатқан 

газ алынғаннан кейін көлемінің кемуін өлшеуге негізделген. Сарапталып 

жатқан компоненті таңдамалы жұтылу әдісімен, катализдік қышқылдандыру 

әдісімен  немесе анықталып жатқан компонентті жағу әдісімен бөлініп 

алынады. Мысалы, сынама газ көлемінен көмір қышқыл газы ( 2СО ) калийдің 

су ерітіндісі арқылы таңдамалы жұтылып алынады 

                                              ОНСОККОНСО 2322 2  .                                    (8.1) 

     Газдың жұтылмай қалған бөлігі өлшеу құралына келіп түседі. Ондағы 

көлемнің кемуі жұтылған 2СО  көлеміне сәйкес келеді. 

     2SО  газын да сілтілер ерітіндісі арқылы жұту әдісімен анықтайды 

                                             ОНSОККОНSО 2322 2  .                                      (8.2) 

     Сутегі ( 2H ) мен көміртек қышқылын (СО) жұту үшін мыстың жартылай 

хлорлы сілтілік ерітіндісі қолданылады. 

     Оттегіні ( 2О ) жұту үшін пирогаллолдың сілтілік ерітіндісі қолданылады. 

     Шекті емес көмірсутектер бромды сумен жұтылады. Сутегі мен шекті 

көмірсутектер қоспадан жағу арқылы бөлінеді, ал көміртек қышқылы 

катализдік  қышқылдандыру әдісімен бөлініп алынады.  

     Химиялық әдіс тасымалданбалы қолдан іске қосылатын ГХП-2,  ГХП-3 

(ОРС) құралдарында және автоматты газанализаторларда қолданылады.  

     Әдістің қателігі кеміген көлемді өлшеу қателігімен анықталады. 

Сондықтан сынама газдың бастапқы және соңғы көлемдері бірдей 

температура мен бірдей қысымда алынуы керек. 

     Суретте ГХП-2 сұлбмасы келтірілген. ГХП-2 газ қоспасының екі 

компонентін: көмір қышқыл газы ( 2СО ) және оттегіні ( 2О ) өлшеуге 

қолданылады. 
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     ГХП-2 құрылысы: 1 - өлшеу бюреткасы  2 – тармақпен және 3,4 –жұтылу 

ыдыстарымен қосылған. 3-ыдыс калий ерітіндісімен толтырылған ( 2СО -ні 

жұтады). 4-ыдыс пирогаллолдың сілтілік ерітіндісімен толырылған (ол 2О -ні 

жұтады). Соңғы ерітінді 2СО -ні де жұтады, сондықтан алдымен 2СО -ні 

сараптап алып, соңынан 2О -ні анықтау керек. өлшеу бюреткасының ішінде 

ауамен қатынас  5 – түтікше бар. Ол қажетті компоненттер жұтылып болған 

соң сынама газ қысымын өлшеу үшін керек. Өлшеу бюреткасы термостаттық 

болып жасалған. Сынама газды жинақтау және оны құрал арқылы айдап 

өткізу 6 – резеңке қорап көмегімен жүзеге асады. Бұл кезде 8 – кран суретте 

көрсетілгендей күйде болады. Ішінде жапқыш сұйығы бар 7 – қысымдық 

ыдыс төмен түсірілген кезде 5 – түтікше арқылы газ ауаға шығарылады. 7 – 

ыдысты жоғары көтергенде, ішіндегі сұйық 5 – түтіктің түбіне жетеді де, 

ауадан қажетті сынама газ көлемін ( 350см ) бөліп алады. 8 – кранның басқа 

екі күйлерінде өлшеу бюреткасындағы сынама газ 3,4 – ыдыстармен 

қатынасады. 10 – сүзгі газды тазартады. 7 – ыдыстағы жапқыш сұйық ретінде 

сарапталып жатқан газдарды жұтпайтын сұйық алынады. Мысалы, ас 

тұзының немесе хлорлы кальцийдің қаныққан ерітінділері.  

 

     8.2.2 Жылулық газанализаторлар 

 

     Жылулық газанализаторлардың көмегімен анықталып жатқан 

компоненттің концентрациясын өлшеу газ қоспасының осы концентрацияға 

тәуелді жылулық сипаттамаларын өлшеуге негізделген. Олардың ең көп 

тараған түрі – қоспаның жылу өткізгіштігін өлшеуге негізделген 

жылукондуктометрлік газанализатор. Мұнда қоспаның жылу өткізгіштігі 

мына өрнекпен анықталады 

                                          i

n

i

inn ccсс 



1

2211  ,                                  (8.3) 

     мұндағы λ - қоспаның жылу өткізгіштігі; 

                    i - қоспаға кіретін n компоненттің әрқайсысының жылу 

өткізгіштігі; 

                   iс - қоспаға кіретін n компоненттің әрқайсысының концентрациясы. 

8.1-сурет 
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     Газ қоспасының жылу өткізгіштігін өлшеу үшін зерттеліп жатқан қоспаның 

ішінде орналасқан, токпен қыздырылатын өткізгіш қолданылады.  

     Жылухимиялық газанализаторларда анықталып жатқан компоненттің 

концентрациясын өлшеу анықталып жатқан компоненттің катализдік 

қышқылдануы кезінде бөлініп шығатын жылу мөлшерін өлшеуге негізделген. 

 

     8.2.3 Магниттік газанализаторлар 

 

     Магниттік газанализаторларда анықталып жатқан компоненттің 

концентрациясын өлшеу газ қоспасының магниттік сипаттамаларын өлшеуге 

негізделген.  

     Магнит өтімділігі бойынша газдар парамагнетиктер және диамагнетиктер 

болып бөлінеді. Парамагнетиктер магнит өрісіне тартылады. Оларға оттегі, 

ауа, азот қышқылы, азоттың қос қышқылы сияқты газдар жатады. 

Диамагнетиктер магнит өрісінен тебіледі. Оларға метан, сутегі, азот, көмір 

қышқыл газы, аммияк және су буы сияқты газдар жатады.  

     Магниттік сипаттама χ – газдың көлемдік магнит өтімділігінің  μ – 

меншікті магнит өтімділігі мен ρ – газдың тығыздығына тәуелділігі былай 

анықталады 

                                                                 .                                                    (8.4) 

ТС /  және ТRРМ /  болғандықтан,  

                                                       )/( 2RTCPM ,                                               (8.5) 

     мұндағы С – Кюри тұрақтысы;  

                     Р,Т – молекулалық массасы М газдың абсолют қысымы мен 

температурасы;  

                     R – газ тұрақтысы.  

     Сонымен оттегі сияқты газдардың магниттік өтімділігі қысым артқанда 

артады, ал температура артқанда, 
2

1

Т
 - қа пропорционал кемиді.  

     Газдар қоспасының көлемдік магнит өтімділігі 

боооi

n

i

iкос ссc  )1(
1




, 

     мұндаға iс , i  - газ қоспасының компоненттерінің көлемдік 

концентрациялары және олардың көлемдік магниттік өтімділігі;  

                         ос , о  - оттегінің көлемдік концентрациясы және оларның 

көлемдік магниттік өтімділігі;  

                         б  - анықталмаған белгісіз компаненттердің орташа магниттік 

өтімділігі.  

     б « о  болғандықтан, газдар қоспасының көлемдік магнит өтімділігінің 

өзгерісі температура мен қысым тұрақты болған жағдайда тек оттегінің 

концентрациясымен анықталады.  
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     Газдар қоспасының 

магниттік өтімділігін өлшейтін 

бірнеше әдістердің ішінде ең 

көп тарағаны - термомагниттік 

конвекция құбылысын 

қолданумен байланысты әдіс. 

 Бұл құбылыс оттегісі бар 

газдың біртексіз магнит және 

жылу өрістерінде 

қозғалысынан туындайды. 

Осы эффектіге негізделген 

газанализаторлар бір және екі 

көпірлі өлшеу сұлбалары бар 

қондырғы түрінде шығарылады. 8.2 а-суретте МН типті газанализаторларда 

қолданылатын сезімтал элемент, ал 8.2 б-суретте оның магнит полюстері 

арасында орналасуы көрсетілген. Сезімтал элементтің құрылысы мынадай 

(8.2а -сурет): 1 – диаметрі 0,02 мм платинадан жасалған сым 2 – шыны 

капиллярға оралады. Оның үстіне 3 – шыны қабат қапталады. Спиральдің 

ұштары 4 – токты алып кететін сымдарға дәнекерленіп қосылады. Сезімтал 

элементтің сыртқы диаметрі 0,5 – 0,6 мм, резисторының кедергісі - 

40 Ом. 8.2 б-суретте оттегісі бар газ 7 – түтіктен өтіп бара жатып, магнит 

өрісіне тартылады да, 1R  резистордан қызады, яғни магниттік өтімділігі 

төмендейді. Суық газ жылы газды ығыстырады да, 1R  резисторды 

салқындататын q магниттік конвекция түзіледі. Конфигурациясы 5 – тұрақты 

магниттікіндей 6 – магниттік емес мыс блоктың ішіне орналастырылған 2R  

резистор жылу берілудің бірыңғай жағдайларын қамтамасыз етеді.  

     Екі көпірлі өлшеу сұлбасы бар газанализатордың кескіні 8.3 – суретте 

келтірілген. Алғашқы түр- 

лендіргіш - қабылдағышта 

PT -күштік трансформатор- 

дың екінші реттік 1,2 

ормаларынан қоректенетін 

екі көпір орнатылған. 

I көпір -жұмыстық,  оның 

сыртпен жылу алмасатын, 

 платинадан жасалған 

21, RR - резисторларын  

сарапталып жатқан газ 

орағытып өтеді. 1R  

біртексіз магнит өрісінде, 

ал 2R  жалған магнит 

полюстері арасында (мыс 

блокта) орналасқан. 43 , RR   

 

а) 

8.2 -сурет 

 

Қабылдағыш 

Екінші реттік 

      құрал 

б) 

а) 

8.3-сурет 
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кедергілері тұрақты, олар манганиннен жасалады.  

     Газ қоспасында оттегі болған кезде, I көпір теңестірілмеген режимде 

жұмыс істейді, және өлшеу диагоналындағы abU  кернеуі оттегі 

концентрациясына тәуелді болады. II көпір салыстыру көпірі болып 

табылады. Оның платинадан жасалған 65 , RR  резисторларын  ауа орағытып 

өтеді. Мұнда да, 6R  иіні 2R сияқты жалған магнит полюстері арасында (мыс 

блокта) орналасқан. 87 , RR  кедергілері 43 , RR сияқты манганиннен жасалады. 

Ауадағы оттегі концентрациясы тұрақты болғандықтан, II көпір тұрақты 

bdU балланс емес сигналын тудырады. bdU -ның тербелісі тек қорек кернеуінің 

ауытқуымен, қоршаған ортаның температурасы мен қысымының ауытқуымен 

анықталады.  

     Жұмыстық көпірдің сигналын өлшеу үшін автоматты компенсациялық әдіс 

қолданылады. Компенсациялық сигнал ретінде салыстыру көпірінің 

кернеуінің реохордтан алынатын үлесі bdbc UU  (α 0-ден 1-ге дейін өзгереді.) 

алынады.  

 

     8.2.4 Оптикалық газанализаторлар 

 

     Оптикалық газанализаторларда анықталып жатқан компоненттің 

концентрациясы газ қоспасының оптикалық қасиеттерінің өзгеруі бойынша 

анықталады. Газ қоспасының оптикалық қасиеттері ортаның сыну көрсеткіші, 

спектрлік жұтылу және сәуле шығару көрсеткіштері, спектрлік тығыздық 

сияқты параметрлер бойынша сипатталады.  

     Оптикалық газанализаторлар үш топқа бөлінеді: 1) инфрақызыл және 

ультракүлгін жұтылу; 2) спетрлік фотометрлік; 3) фотоколоримертлік.     

     Бұл әдістің үлкен шешушілік қабілеті оптикалық газанализаторларды 

өнеркәсіптік газ қоспаларындағы қопарғыш және токсинді компоненттерінің 

микроконцентрацияларын анықтауға мүмкіндік береді. Оптикалық 

акустикалық газанализаторлардың схемасы 8.4-суретте келтірілген. 

8.3-сурет 

 

Қабылдағыш 

8.4-сурет 

Екінші реттік 

      аспап 
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     Өнеркәсіптік оптикалық акустикалық газанализаторлар екі каналды болып 

жасалады, біреуі - жұмыстық, екіншісі – салыстырмалық. Бұл құралда 

алғашқы түрлендіргіш инфрақызыл сәулені қабылдағыш болып табылады. Ал 

екінші реттік аспап ретінде автоматты теңестірілген көпір қолданылады. 

Оптикалық акустикалық газанализаторлар газ қоспасындағы  

42 ,, СНСОСО концентрацияларын анықтауға арналған. Төменгі өлшеу шегі 

нолдік болған кезде, олардың жоғарғы өлшеу шектері 1; 2; 5; 10; 20; 30; 50; 70; 

100% құрайды, шектік қателігі өлшеу диапазонының ±2,5% құрайды. 

 

     8.3 Газдардың құрамын өлшеудің электрохимиялық әдісі.  

                                   Газдық хроматографтар 

 

     Өнекәсіптік бугенераторларда, пештерде әртүрлі отынның жану өнімдерін 

сараптау үшін және өндірістік бөлмелердегі ауаның зиянды қоспаларының 

концентрациясын өлшеу үшін газ хроматографтарын қолданады. Бұл құрал екі 

фазалар арасындағы бір немесе бірнеше компоненттердің үлестірілу 

заңдылығын зерттеуге негізделген. Өлшеу процесі екі этаптан тұрады:  

     1) газ қоспасын бөлек компоненттерге хроматографиялық жолмен бөлу;  

     2) компоненттерді анықтау (идентификациялау, детектрлеу), сандық және 

сапалық сараптау.  

     Газ қоспасын бөлек компоненттерге хроматографиялық жолмен бөлу 

процесі (1903 жылы М.С.Цветов ашқан) жұтқыш қабат бойымен газдың 

қозғалу жылдамдығының  ішкі және сыртқы молекулалық әсерлердің 

сипатына байланысты әртүрлі болуына негізделген.  

     Бұл әдістің артықшылықтары:  

- көп компонентті газды сараптау мүмкіндігі; 

- төменгі температурада қайнайтын газдарды, сонымен қатар қайнау 

температуралары 500°С және одан жоғары қатты, сұйық заттардың ұшқыш 

және жылуға тұрақты қоспаларын сараптау мүмкіндігі; 

- жинақталған сынама заттың қажетті көлемінің аздығы; 

- салыстырмалы дәлдігінің жоғарылығы; 

- сараптауға жұмсалатын уақыттың аздығы. 

    

     8.3.1 Газдық хроматографтар 

 

     Хроматографтардың конструктивті құрылымы арнайы тестік қондырғыда 

тексерілетін өзара алмастырылатын буындарға негізделген. Қондырғыға 

орнатылған басқарушы контроллер, шығын мен қысымның электрондық 

реттегіштері газ ағынын ұстап тұру және басқарудың қолайлы жағдайларын 

тудырады. Көппортты автоматты крандар мен көпканалды детектрлеу күрделі 

көпкомпонентті қоспалардың сарапталушы үлгісін бір рет қана алу арқылы 

сараптау сұлбасын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

     2007 жылдан бастап, өнеркәсіптік газдық хроматографтардың сериялық 

өндірісі іске қосылады. Әртүлі мақсатта қолданылатын көпканалды 

Екінші реттік  

      аспап 

8.4-сурет 
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хроматографтың (8.5-сурет) қопарылысқа төзімді қабатпен, компакті жасалған 

корпусы аз аудан алады. Модульдік конструкциясы, компоненттер құрамын 

және микро қоспаларды сараптау детекторлары, температура мен газ ағынын 

басқарудың көпконтроллерлік жүйесі, электрондық диагностика жүйесі, 

қыздырылатын зондтар, сынама үлгі жинақтау линиялары, қосқыш клапандар 

бәрі бөлек жылудан оқшауланған шкафта орналасқан. 

 

     8.3.1- к е с т е  Газдық хроматографтардың техникалық сипаттамалары 

 
Жалпы сипаттамалары 

 Өлшеу объекті газ немесе сұйық 

Детекторлары 
Жылу өткізгіштігі бойынша  (ДТП), 

жалын-ионизациялық (ПИД) 

Детекторлардың қабылдау шектері 
ДТП 3*10-9 г/мл, 

ПИД 3*10-12 г/с шексіз көмірсутектер бойынша  

Қосылатын ағандар саны 6 

Сыналушы үлгімен әсерлесетін материалдар Тотықпайтын болат, шыны, фторопласт 

 
Аналитикалық блок 

Детекторлар саны ДТП - үшке дейін, ПИД - біреу 

Крандар саны 4-ке дейін 

Колонкалардың термостатының температурасы  200 °С-қа дейін 

Электрқорегі 

Айнымалы ток желісі  220В, 50Гц 

Қолданылатын қуаты 300 Вт 

Эксплуатация шарттары 

Тасымалдаушы газдың типі  
(конфигурациясына байланысты) 

азот, аргон, гелий 

Тасымалдаушы газдың  қысымы 6 атм дейін 

Тасымалдаушы газдың шығыны  20 мл/мин 

Сутегі (ПИД) шығыны  20 мл/мин 

Ауа (ПИД) шығыны  200 мл/мин 

Аналитикалық и электрондық блок 

Салмағы 100 кг 

Габариттері (ВxШxГ) 1090x475x660 мм 

Сынама үлгіні даярлау блогы  

Салмағы 35 кг 

Габариттері (ВxШxГ) 930x570x240 мм 
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8.5-сурет 

      Хроматографтың қағидалық сұлбасы 8.6-суретте келтірілген. 

     1- баллоннан тасымалдаушы газ хроматографқа келіп түседі. Жұмыс істеу  

барысында жылдамдықты бірқалыпты ұстап тұру үшін 2 – реттегіш 

қолданылады. Реттегіштің құрамына редуктор, манометр және газ шығынын 

өлшейтін құрал кіреді. 3 – дозатордың көмегімен тасымалдаушы газға 

сарапталушу газдың сынама үлгісі периодты түрде енгізіледі. Қатты немесе 

сұйық сорбентпен толтырылған 4 – бөлгіш колонкада сарапталып жатқан газ 

компоненттерге бөлінеді. Егер газ А,В,С  компоненттерінен тұратын болса, 

сорбент бойымен аз жұтылатын газдар үлкен жылдамдықпен өтетендіктен, 

алдымен аз жұтылатын А компоненті, ең соңында көп жұтылатын С- 

компоненті бөлініп шығарылады. Бөлініп  шыққаннан соң әрбір компонент 

тасымалдаушы газбен бинарлық қоспа түзеді, ол қоспаны әртүрлі әдістермен 

сараптауға болады. Мысалы 8.6-суретте 6–детекторда жүзеге асу мүмкіндігі 

көрсетілген. Колонканың температуралық режимі программалық басқаруы 

бар 5–термореттегіштің көмегімен орнатылады. 6–детектордың шығу сигналы 

7–тіркеуші, 8– интегралдаушы, 9 – сандық баспа қондырғыларына беріледі.  
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     Өздігінен жазатын 7 – аспаптың диаграммасында әрбір компоненттің 

шығысы  оның концетрациясына тәуелді болатын шыңдармен сызылып 

көрсетіледі. Бұл сызбаны хроматограмма (8.7-сурет) деп атайды. 

Хроматограмма сапалық (қай газ екенін) 

және сандық (қандай концентрацияда 

екенін) көрсеткіш болып табылады. 

Компоненттің концентрациясын шыңның 

ауданы немесе биіктігі бойынша 

анықтайды.  Газдың бөлінуі оның жұтылу 

қасиеттерінің әртірлілігіне байланысты                                                                                                                   

болғандықтан, тасымалдаушы газдың 

жылдамдығы тұрақты болған кезде әр 

компоненттің шығу уақыты сол                                                                    

компоненттің түрін анықтайды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                 8.7 –сурет 

      

     8.4 Су ерітінділерінің концентрациясын анықтау әдістері 

 

     Химиялық, газ- және мұнай өнеркәсібінде технологиялық процестерді 

жүзеге асыру көп жағдайда сұйық құрамын сараптау нәтижелеріне 

негізделеді. Қоршаған ортаны қорғау шараларының шешуші моменттерінің 

бірі  - табиғи және жасанды су қоймаларының күйін бақылау, 

кәсіпорындардың  шығарған қолданған суларының сараптамасын жасау. 

Кәсіпорындық анализаторларда қолданылатын сұйық құрамын сараптау 

әдістерінің ең көп тарағандары: электрохимиялық, оптикалық және жылулық 

әдістер 8.4.1-кестеде келтірілген.  

 

8.4.1 - к е с т е  Ерітінділерді сараптау әдістері 

 
Әдіс  Өлшенетін шама 

1 Электрохимиялық  

     Кондуктометрлік Жалпы электрөткізгіштік, ерітіндідегі диссоциация- 

лаушы заттың концентрациясы, кондуктометрлік титрлеу. 

     Потенциометрлік  Иондар концентрациясы (ионометрия), қышқылдату-

қайта өңдеу потенциалы (редоксометрия), 

потенциометрлік титрлеу. 

     Волльтамперметрлік   

     Кулонометрлік 

Балқылама мен ерітінділерде белгілі бір заттың 

концентрациясы 

2 Оптикалық  

     Колориметрлік  

     Жалын-фотометрлік 

Балқылама мен ерітінділерде иондар мен зат 

концентрациясын өлшеу 

     Турбидиметрлік 

     Нефелометрлік  

Эмульсиялар мен суспезияларда теңестірілген 

бөлшектердің концентрациясын өлшеу 

3 Жылулық        

     Жылукондуктометрлік  Еріген газдар концентрациясын өлшеу 

8.6-сурет 

8.7-сурет 

8.6-сурет 

 

Бөлік 
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          8.4.1 Ерітінділерді сараптаудың кондуктометрлік әдісі 

 

     Электролиттердің сулы ерітінділері ерітіндідегі заттың диссоциациясы 

кезінде пайда болатын иондардың қозғалысы есебінен туындайтын токтың 

тасымалдануына негізделген екінші реттік өткізгіштер болып табылады. 

Ерітіндідегі иондардың соммалық концентрациясын электрөткізгіштік арқылы 

сипаттайтын болғандықтан, аспаптар меншікті электрөткізгіштік 

бірліктерімен (См/см (Сименс/сантиметр), мкСм/см) және шартты тұз 

сыйымдылығы бірлігімен (мг/кг NaCl) немесе концентрациясы пайызымен 

(% 42SOН ) градуирленеді. 

 

     8.5 Судағы оттегі мен сутегін сараптайтын анализаторлар 

 

     Өнеркәсіпте ЖЭС мен АЭС –да жылу тасымалдағыштарды бақылау 

барысында, сонымен қатар су қоймаларының күйін сараптағанда суда еріген 

газдардың (оттегі мен сутегінің) концентрациясын өлшеу қажеттігі 

туындайды.  

     Оттегі микроконцентрациясын өлшеу әдістері: вольтамперметрлік; 

кондуктометрлік; колориметрлік. Ал концентрациясы мг/л алынған 

жағдайларда жылукондуктометрлік әдіс қолданылады. 

     Оттегі концентрациясын өлшеу әдістері диполяризатор – оттегі бар 

жағдайда поляризацияланған электродтық жүйеден өтетін токты өлшеуге 

негізделген.  

          Өнеркәсіптік оттегі өлшегіштерде мынадай жүйелер қолданылады: 

- ашық электродтық жүйелер. Мұнда оттегі сарапталып жатқан судан 

фондық электролитке газ тасмалдаушы жүйенің көмегімен беріледі. 

- полимер мембранамен жабылған жүйелер. Мұнда сарапталынып жатқан 

су мембранамен қоршалған электродтық жүйені орғытып ағып өтіп жатады.  

     Фондық электролит ретінде рН=(8÷10) сілтілік буферлік ерітінді 

қолданылады. 
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