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Шартты белгілер
ХӨ , ХШ , ХН
∆Х , , γ

өлшенетін шаманың өлшенген, шындық және нақты мәндері
өлшеудің абсолюттік, салыстырмалы және келтірілген
қателіктері
бір қатар өлшеулердің ортаарифметикалық мәндері және
,
ортаквадраттық ауытқу
Um, Uор, Uот, өлшенетін шаманың амплитудалық, ортаарифметикалық,
Uок
ортатүзетілген, ортаквадраттық мәндері
Im, i, Um, u
ток пен кернеудің абсолюттік және лездік мәндері
∆ж, ∆қс, ∆кс, ∆ә өлшеудің жүйелік, құрал – саймандық, кездейсоқтық және
әдістемелік қателіктері
Rш, Rқ, Rж, Rа шунттың, қосымша, жүктеменің және аспаптың ішкі
кедергілері
C, L, M
сыйымдылық, өздік және өзара индуктивтіктер
α, W, C, S
айналым, бұрыш, серіппенің меншікті қарсылық моменті,
аспаптың тұрақтылық және сезімталдық коэффициенттері
P(x), Pc, tp,n
әр физикалық шаманың болу ықтималдығының тығыздығы,
сенімділік ықтималдық, Cтьюденттің коэффициенті
АӨТ, АӨЖ
ақпараттық өлшеуіш техника және жүйе
МКТИ
техникалық өлшеуден Халықаралық конференция
МОЗМ
заңдылық метрологияның Халықаралық ұйымы
МС
метрологиялық сыйпаттамалар
СИ
өлшеу бірлігінің Халықаралық жүйесі
ФШ
физикалық шама
ӨТ
өлшеуіш түрлендіргіш
ӨМ
өлшеуіш механизм
ЭӨА
электроөлшеуіш аспап
ТТ, КТ
токтық және кернеулік трансформаторлар
ЦӨА
цифрлік өлшеуіш аспаптар
ТТ
Термотүрлендіргіштер
АЦТ
аналог –цифрлық түрлендіргіш
ЦАТ
цифр – аналогтық түрлендіргіш
ЭО
электрондық осциллограф
ЭЛТ
электрондық сәуле түтігі
ЭСӘ
электрондық санау әдісі
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Алғы сөз
Қазір ақпараттық өлшеу техникасы жоғары жылдамдықтағы бірізді
желілер, желілік архитектуралар, күрделі пішінді сигналдар және жоғары
жиіліктер болғандықтан электрондық құрылғыларды, автоматтық жүйелерді
және сонымен қатар, бақылау – өлшеуіш аппараттарды жасаушыларға үлкен
талап қойылады. Бұл жағдайда өлшеулердің басты бөлігін электрлік
шамаларды өлшеу алатын болғандықтан, электрлік өлшеу техникасын
дамытудың маңызды екендігі айқын.
Оқу құрал «Ақпараттық өлшеуіш техника» және «Электрлік шамаларды
өлшеу» пәндерінен оқйтын студенттерге арналған. Олар «Жоғары
математика», «Физика» және «Информатика» пәндерінен теоретикалық және
практикалық түрде жақсы дайындықта болулары керек. Бұл курс келесі
пәндердің базасы болып саналады: «Ақпараттың теориясы», «Электрлік
байланыстың теориясы», «Электроника және сұлбатехника» және «Есептеу
техникасының аппараттық құралдары». Курстың басты қарастырылатын
мәселесі электрлік өлшеулер болғандықтан, студенттердің метрологиялық
біліктілігіне, іскерлігіне және машақаттануына назар аудару керек.
Бұл оқу құралының басты мақсаты өлшеудің теориялық және
практикалық негіздерін саралау болып саналады. Сонымен қатар
метрологияға және электрлік өлшеулерге байланысты студенттердің
интуицияларын дамытудың маңызы зор екендігін айту керек.
Оқу құралы Алматы энергетика және байланыс университетінің
«Электроника және робототехника» кафедрасының оқытушылар ұжымының
«Электрлік өлшеудің әдістері мен аспаптары» саласында көп жылғы
педагогтық тәжірибелерінің негізінде жазылған. Олар келесі пәндерден дәріс
оқып, зертханалық және есептеу-сызбалық жұмыстарын жоғары деңгейде
жүргізуде: «Метрология, стандарттау және сертификаттау», «Ақпараттық
өлшеуіш техника», «Электрлік шамаларды өлшеу» және «Электроника».
Авторлар келесі пікір айтушыларға - техн.ғыл.докторы, профессор,
Халықаралық электротехникалық ғылым академиясының және ҚР
Инженерлік академиясының академигі Н.К.Қожаспаевқа; техн.ғыл.докторы,
профессор, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі
Т.И.Сагитовқа шын көңілден алғысын айтады.
Сонымен қатар, оқу құралын дайындауға белсенділікпен қатысқан к.т.н.
Г.Д. Мусапироваға, доктор PhD А.Ж. Тойгожиноваға және магистр
А.К.Коджабергеноваға авторлар шын ризашылығын білдіреді.
Авторлар
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Кіріспе
Энергетика – энергетикалық қорды және әртүрлі энергияны өндіру,
түрлендіру, жеткізу, пайдалану мәселелерін қамтитын шаруашылықтың бір
саласы.
Энергетиканың негізін энергетикалық жүйелер құрайды, олар- өзара
және энергия тұтынушылармен электр энергиясын жеткізу желісі арқылы
жалғасқан электр станцияларының жиынтығы(тобы). Оның құрамына: жылу
электр станциясы, атом электр станциясы, су электр станциясы, электр
энергиясын жеткізу желісі, қосалқы электр станциялар, жылу және электр
желісі, жылу және электр энергиясын қабылдағыштар енеді. Энергетикалық
жүйе әдетте бір орталықтан басқарылады. Бір жалпы оперативтік
диспетчерлік пунктен басқарылатын бірнеше энергетикалық жүйелер біріккен
энергетикалық жүйе құрайды.
Энергетиканың тағы бір негізіне энергетикалық машина жасау саласы
жатады. Бұл сала төменгі айтылатын қондырғыларды және энергия жабдықтарын
жасайды: бу, су, және газ турбиналары, іштен жану двигательдері, газ турбиналы
айдағыштар, бу генераторлары, бу қазандары, атом электростанциялық реакторлар,
гидронасостар, турбокомпрессорлар, турбожелдеткіштер т.б. түрлері.
Энергия жабдықтарының айрықша тобына отынның жану және қазанға
қорек беру процестерін, бу магистральдарындағы қысымдықты және қатты
қызған бу температурасын, турбоагрегаттың айналыс санын өлшеп және
реттеп отыратын автоматтық приборлар жатады.
Үлкен қалаларда жылу электр орталықтары салынады. Олар
тұтынушыларды электр энергиясымен әрі жылумен қамтамасыз етеді. Қазіргі
кезде жылу электр орталықтарында қуаты 50 – 100 МВт бу
турбогенераторлары қолданылады. Турбиналардан өндіріс орындарына
жіберілетін будың қысымы 8 – 10 атм., ал тұрмыста пайданалатын будың
қысымы 0,5 – 2,5 атм. шамасында реттеліп беріледі. Жылыту мақсатында
пайдаланатын ыстық судың температурасы 55 – 150°С шамасында болады.
Жылу электр орталығы көмір, газ, жанар май т.б. отындар жаға алады. Егер
жылу электр орталығы тек қана жылу беруге арналса, мұнда будың қысымы
130 атм., температурасы 565°С дейін көтеріледі.
Энергетика шаруашылығы көп өндірістік кәсіпорындарының негізгі
жүйесі болып саналады. Себебі, энергетиканың арқасында энергетикалық
күрделі процестер және өндірістік технологиялық түрлендірулер жасалады.
Энергетиканың басты және негізгі міндеті - кәсіпорындарды, түрлі
шаруашылықтарды және мекемелерді, жеке тұрғындарды, оқу және ғылыми
институттарын электр энергиясымен қамтамасыздандыру болып саналады.
Сондықтан да энергетикалық есептеудің келесі мәселелерге мәні зор:
- энергоресурстарды шығындау мен өзіндік нарқын анықтау;
- кәсіпорын ішінде шаруашылық есеп жүргізу;
- шығындалған энергия үшін сыртқы мекемелермен есеп айырысу;
- энергетикалық бақылау мен энергетикалық баланс құру.
Энергоресурстарды есептеуге және санауға қажетті ақпараттарды алу үшін
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түрлі–түрлі әдістер мен тәсілдер, түрленгіштер мен құрылғылар қолданылады.
Соның ішінде басты тәсіл болып электр параметрлерінің шамасын өлшеу болып
саналады. Тек қана соларды өлшеу нәтижесінде энергоресурстарды есептеу, не
бақылау және басқару үшін керекті ақпараттарды аламыз.
Қазіргі кезде ғылымның, техниканың, өндірістің және қаржы мен
менеджменттің барлық салалары өлшеуді қажет етеді және оның жоғарғы
дәлдікте болуына талап қойылады. Сондықтан бұл проблема бұрында, қазірде
өте маңызды. Бүгінде өлшеусіз ешқандай іс не жұмыс жүргізілмейді.
Өлшеудің маңызды орын алатыны: бұйымдардың сапасын жоғарылату,
технологиялық процестерді бақылау, өндірісті басқару және ғылыми
зерттеулерде қолдану. Бұлардың бәрін жасау үшін өлшенетін объекттің түрлітүрлі қасиеттері туралы шындық және сандық ақпарат алу керек (құбылыс,
процестер, зат, бұйым және т.б.).
Бұл ақпараттарды алу үшін басты тәсіл болып өлшеу жатады. Өлшеген
кезде өлшенетін объекттің не процестің керекті қасиеті туралы белгілі
дәлдікпен нәтиже аламыз. Өндірілген затты сынақтан өткізгенде, оның
техникалық деңгейін бағалауда, оны аттестациялауда не сапасын
сертификаттауда техникалық және басқару шешімдерін қабылдауда басты
негіз болып өлшеулік ақпараттар саналады.
Өлшеу – физикалық құбылыстар мен процестердің шамалары туралы
сандық ақпарат алудағы негізгі тәсіл. Жаңа машина және апаратты жасағанда,
не қиын технологиялық өндірістік процестерді жүргізгенде көп физикалық
шаманы өлшеуге тура келеді. Бұған көбісіне бейэлектрлік шамалар жатады,
олар механикалық, жылулық, химиялық, оптикалық және акустикалық болып
бөлінеді. Казіргі кезде бейэлектрлік шамаларды түрлендіру және өлшеу үшін
электрлік әдістер мен тәсілдер, аспаптар мен құралдар көп қолданады. Себебі,
олардың қолдануда келесі ерекшеліктері және оңтайлықтары бар:
1) Олардың сезімталдығын (чуствительность), не өлшеу ауқымын
(диапазон) оңай өзгертуге болады.
2) Жиілік ауқымы кең болғандықтан олардың инерциясы аз болады.
3) Алыстан өлшеу, бірден көп не әртүрлі шамаларды өлшеу, топтастыру
не орталықтан оңай басқару.
«Ақпарат» деп, мағынасы адамға түсінікті және қабылдайтын құрылғы
оқи алатын нақты хабарды айтады. Автоматтандыру техникасында бұл
шамалардың нақты мәні туралы әрі жеке процестердің сипаттамалары туралы
хабар болады. Ақпараттық жүйе ішінде дереу өңделу немесе есте сақталу
құрылғысына ақпарат алдын ала ендірілу қажеттілігіне қарай әртүрлі
тасығыштар мен ақпаратты бейнелеу құралдары пайданылады. Ақпаратты
тасымалдау және өңдеу үшін электр сигналдары қолданылады. Әртүрлі
басқару құрылғылары мен есептеу техникасында ақпараттық сигналды
түрлендіру арқылы өңдейді.
Ақпараттық өлшеу жүйелерінің (система) құрамына келесі блоктар мен
құрылғылар жатады:
- ақпаратты алу мақсатындағы түрлендіргіш (датчиктер);
- күшейту, түрлендіру (преобразование) мен кодтау үшін күшейткіштер
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мен түрленгіштер, өлшеу құрылғылары мен құралдары;
- бағдарламалық немесе алгоритмдік математикалық және логикалық
(қисындық) құрылғылар;
- автоматтық басқару, өзіндік бақылау, диагностика, коммутация
құрылғылары.
Ақпараттық өлшеу жүйелеріне (АӨЖ) тұтынушыға керекті ақпаратты
қамтамасыз етіп отыратын, функционалды түрде ақпараттық арнаға
біріктірілген, метрологиялық параметрлерді алдын–ала анықтайтын өлшеу
құралдары мен қосымша техникалық құралдар жатады. Демек,
энергообъекттілердің жұмыстық параметрлері әр уақытта бақыланып және
керекті шамада сақталынып отыру керек. Сонымен, бақылау және
энергообъекттілерді басқару процестерін орындау тек қана ақпараттық өлшеу
жүйелерінің негізгі міндеті болып саналады.
Өлшеуіш ақпарат – өлшейтін объект және өлшеу процестері туралы
өлшеу арқылы алынған дербес хабар. Алғашқы ақпараттың негізінде өлшеу
үдерісі орын алады.
Өлшеу – зерттейтін параметрдің мөлшерін табудағы метрологиялық
оператордың жұмысы. Бұл параметрлерді физикалық шама (ФШ) деп атайды.
Өлшейтін шама бір – біріне сәйкес келетін әдістер мен өлшеуіш
құралдардың арқасында өлшем бірлігімен салыстырылады. Өлшем бірлігі
халықаралық келісіммен әр физикалық шамаға тұрақты өлшемде белгіленген
және оның сандық мәні бірге тең. Физикалық шаманы өлшегенде оған сәйкес
өлшем бірлігімен салыстырамыз. Өлшенген ФШ-ның өлшем бірлігіндегі
үлесін, не одан қанша есе аз не көп екенін білу үшін милли, микро, кило, мега
және т.б. деген қосымша жұрнақ қолданылады.
Өлшеу үдерісінің ғылыми негізі болып метрология саналады.
Метрология – өлшеу туралы ғылым, оның техникасы және өлшеуіш
құралдарды қолдану, онан кейін, өлшемдердің біркелкілігін ұйымдастырып,
заң жүзінде сақтау.
ҚР «Өлшемдердің біркелкілігі туралы» заңы өлшеу процестердің
сапалылығын көздейді: оның тұрақтылығын және әр өлшеу нәтижесі бір
біріне сәйкес келуін сақтайды. Сонымен, өлшеу процестердің басқы әдістері
және тәсілдері метрологиялық жұмыстың іргесін қалайды. Әдетте,
метрологиялық жұмыс халықаралық түрде стандартталған. Ол үшін мынандай
ұйымдар бар: МКТИ – техникалық өлшеуден халықаралық конференция;
МОЗМ – заңды метрологиядан халықаралық ұйым. Осы ұйымдардың
кепілдемелерінің қоятын басты мақсаты: өлшеу нәтижелері өлшем бірлігімен
белгіленуі керек және өлшеу қателіктерінің мәні де көрсетілуі керек.
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1 бөлім. Электрлік шамаларды өлшеу
1 Электрлік өлшеудің әдістері мен қателіктері
1.1 Өлшеудің әдістері мен тәсілдері
Ақпараттық өлшеу техникасы метрологияның тәжірибелік және
қолданбалы түріне жатады. Ақпараттық өлшеу техникасының (АӨТ) басты
міндеті болып өлшеуді жүргізу және оны бағалау, өлшеудің тәсілдері мен
құралдарын практикалық қолдану болып саналады. АӨТ екі топқа бөлінеді:
бірінші, жұмыстық (өндірістік) өлшеу техникасы, екінші, үлгілі (нақты,
лабораториялық) өлшеу техникасы. Сөйтіп, ақпараттық өлшеу техникасы
өлшеу үдерісіне қатысты барлық теориялық және тәжірибелік мәселелерді
тегіс қамтиды.
Өлшеу үдерісі оператормен (бақылаушымен) келесі функционалдық
блок-сұлбамен жүгізіледі.

1.1

сурет - Өлшеу үдерісінің функционалдық блок-сұлбасы

Көрсетілген әрекеттердің (операциялардың) неге керек екенін және неге
жататынын көрсетейік.
Өлшейтін объект – электростанция, қосалқы станция, таралу
құралғылары, генераторлар (өндіргіш), қозғалтқыштар (двигательдер).
Өлшенетін физикалық шама – электр тогы, кернеу, қуат, электр
энергиясының шығыны, жиілік.
Өлшеудің әдісі – белгілі кепілдеме жүзінде, қолдану тәжірибесіне және
оператордың тәжірибесіне сәйкес алынады.
Өлшеу құралы – қолданылатын әдіске байланысты, құралдың
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табылуына және өлшеу жағдайына сәйкес алынады.
Өлшеу қателігі – теориялық және тәжірибелік есептеу әдістеріне
байланысты.
Өлшеу нәтижесі – халықаралық стандарттармен салыстырылады. ФШ
өлшеу кең ауқымда (диапазон) өзгереді. Мысалы, энергетика объектілеріне
кездесетін электр кедергісі Ом мыңнан бір бөлігінен тераОм-ға дейін өзгеруі
мүмкін. Ең көп тараған өлшеу әдісі – тікелей өлшеу әдісі болып табылады.
Келесі суретте өлшеу әдістері көрсетілген.
1.2 Өлшеудің қателіктерін жіктеу

1.2 сурет - Өлшеу әдістері
Тікелей өлшеу әдісін қолданғанда физикалық шама бірден өлшеуіш
құралдың көрсеткішінен өлшенеді. Салыстырмалы әдісте: физикалық
шаманың мәні белгілі өлшеммен салыстырылады. Көпке белгілі
салыстырмалы әдіс – нөлдік әдіс.
Өлшеу құралдары мына түрлерге бөлінеді:
1) Өлшемдік құралдар – бұл физикалық шаманы бірден табатын құралдар.
2) Өлшеу құралдар, аспаптар – олар аналогтік, цифрлық, өзі жазатын,
интегралдық болады. Бұлар өлшеу нәтижесін бірден береді, оны, оператор
бірден байқайды.
3) Өлшеуіш түрлендіргіштер – масштабтық, бір ФШ екіншіге
айландырады. Бұл құралдар ФШ-лардың шығыс параметрін кіріс
параметрлеріне пропорционал жасайды.
4) Өлшеуіш қондырғылар – алдын ала белгіленген өлшеу әдістерімен
өлшеу құралдарының жыйнтығы.
Басқарылатын не өлшейтін объекті мен өлшеуіш жүйелердің шығыстық
құрылғылары арасында әрқашан физикалық шама – электр сигналы тектес
өлшеуіш түрлендіргіштер болады. Осындай түрленгіштерді түрлендіргіш
датчиктер деп атайды.
Электрондық есептеу машинасын пайдаланатын автоматтық жүйелерде
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ақпаратты беру және өңдеу негізінен «1» және «0» электр сигналдарының
комбинациясының дискретті жиынтығы түрінде өтеді. Бұл жағдайда алдымен
физикалық шама электр кернеуіне, содан кейінгі кезеңде сигналдардың
дискретті жиынтығына түрленеді. Сонымен, түрлендіргіш датчиктер
физикалық шаманы бір мәнді байланысқан электр (не басқа) сигналына
түрлендіреді.Олардың мынандай түрлері болады: механикалық (күштік, сығусозу); электрлік; магниттік; электромагниттік (сәулелену); гравитациялық;
жылулық.
Барлық түрлендіргіш датчиктер қызмет принципі бойынша параметрлік
не генераторлық деп екі топқа бөлуге болады. Бірінші топқа өлшенетін
шаманың мәні электр тізбегінің параметрлеріне, яғни кедергіге,
индуктивтікке, сыйымдылыққа түрленетін түрлендіргіш датчиктер жатады.
Бұл жағдайда қосымша қоректендіру көзі қажет. Генераторлық түрлендіргіш
датчиктерде әртүрлі энергия тікелей электр энергиясына түрленеді.
1.3 Өлшеудің қателіктерін жіктеу
Өлшеу еш уақытта дәл болмайды, өлшеудің дәлдігінің ықтималдығы
нөлге тең. Метрология өлшеу қателіктерінің келесі топтау үлгісін береді.

1.3 сурет - Өлшеу қателіктерін топтау үлгісі
Түрлендіргіш датчиктердің статикалық сипаттамасы деп өлшенетін (х)
шамамен түрлендіргіш датчиктің шығысындағы сигналдың (у) арасындағы
у=f(x) функционалдық тәуелділікті айтады. F(x) функциясын түрлендіру
функциясы деп те атайды. Шығыстық у шамасының аз өсімшесінің кірістік х
шамасының аз өсімшесіне қатынасын түрлендіргіш датчиктің сезімталдығы деп
атайды: S=Δу/Δх. Түрлендіргіш датчиктің сезгіштік деңгейі деп оның
шығысында сигналдың өзгерісі (Δу) пайда болуына сәйкес келетін түрлендіргіш
датчиктің кірісіндегі шаманың (Δх) аздаған өзгерісін айтады. Сигналдың
деңгейлік өзгерісі деп (Δу), шығыстық сигналдың керекті аспаптар арқылы
тіркеуге жарайтын ең кіші мәнін айтады. Түрлендіргіш датчиктің деңгейлік
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сезімталдығы сигналды өңдейтін электр түрленгіштердің не тіркеуіш
аппараттардың техникалық сипаттамаларына сәйкес болуы керек.
Жалпы айтқанда өлшеудің қателігі – алған өлшемнің нәтижесінің дұрыс
болмауы. Өлшеу қателігі физикалық шаманы өлшегенде болатын
қателіктердің барлық құрамын қамтиды, сонан кейін алынған нәтиженің шын
не нақты мәндерден ауытқуын көрсетеді. Мысалы, физикалық шаманың
өлшенген мәні Х десек, ал оның шындық мәнін Хш деп белгілесек, сонда
ауытқу (отклонение) мынаған тең:

.

(1.1)

Физикалық шаманың шындық мәні дегеніміз өлшеу қателігі жоқ деген
сөз. Бұл сөз идеалдық түрде айтылған сөз. Тәжірибе жүзінде ФШ шындық
мәнін алуға болмайды. Сондықтан практикада ФШ шын мәнінің Хш орнына
оның нақты Хн мәнін қолданады. ФШ-ның нақты мәнін табу үшін ерекше
әдістерді және үлгілі өлшеуіш құралдарды қолданады. Сонда былай жазуға
болады
.
(1.2)
Бұл алгебралық айырмашылық таңбасын өзгерту мүмкіндігінен мұны
өлшеудің абсолюттік қателігі деп атайды. Сондықтан өлшеудің дұрыс
нәтижесі:
.
(1.3)
Кей кезде түзету коэффициентін қолданады:
.

(1.4)

Сонда өлшеудің дұрыс мәні былайша жазылады:
.

(1.5)

Белгілі ғылыми деректерге негізделе отырып өлшеу қателіктерін үш
топқа бөлуге болады: тұрпайы, жүйелілік және кездейсоқтық қателіктер.
Тұрпайы қателіктерге электрөлшеуіш аспаптың көрсеткішін дұрыс бағаламау
жатады. Оған аспаптың шкаласының бөліктерін қате бағалау, немесе
көпшкалалы аспаптың еселеу коэффициенттерін дұрыс қолданбау жатады.
Немесе, көрсеткішті қарағанда аспаптың тілі мен шкаласының арасында
болатын параллаксты елемеу. Сыртқы ортаның өлшеуіш аспапқа күшті әсері,
оның бұзылуымен және кездейсоқ кедергілер өлшеудің тұрпайы қателіктеріне
әкеліп соғады.
Абсолюттік мәні және таңбасы белгілі қателіктерді жүйелі қателіктер
деп атайды. Егер өлшеу үдерісі тұрақты жағдайда өткізілсе, оларда тұрақты
мәнде болады. Егер өлшеу жағдайы заңды түрде өзгерсе, жиелі қателіктер не
өзгермейді, не өзгерсе заңды түрде өзгереді.
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Жүйелі қателіктерге қандай өлшеу қателіктері жатады? Олар:
электрөлшеуіш аспаптың қателігі, қолданылған өлшеу әдістемесінің қателігі,
өлшеуіш құралдың қателігі, аз мәнді елемегендіктің қатесі және сыртқы
ортаның әсерінен қателік. Осы қателіктерді жеке-жеке қарастырайық.
Электрөлшеуіш аспаптың жүйелі қателігіне үш топ қателіктер жатады:
аддитивті, пропорционалды және шкаланы бөлу қателіктері. Егер өлшеуіш
аспаптың тілі бастапқы кезде шкаланың нолінде тұрмаса аддитивтік қателік
пайда болады. Бұл қателікті, егер аспаптың шкаласы бірқалыпты болса,
алгебралық қосумен түзетуге болады. Пропорционалдық қателіктер көрсетуші
аспаптарда қолданатын қосымша кедергілер мен шунттардың өз мәнінен
ауытқуына байланысты. Егер бұл ауытқулардың мәндері белгілі болса, алынған
өлшеудің нәтижесін түзету коэффициентіне көбейтіп, пропорционалдық
қателіктерді түзеуге болады. Шкаланы бөлу қателіктерін әр өлшеуіш аспапқа
қосымша түзету кестесін жасап жоюға болады. Ол кестелерді жасағанда
өлшеуіш аспаптарға қарағанда өлшеу дәлдігі жоғары өлшеуіш құралдар
қолданылуы қерек. Қолданылған өлшеу әдістемесі мен өлшеуіш құралдың
қателіктері кернеу көзінің электр қозғалыс күшін (э.қ.к.-эдс) өлшейтін
вольтметрдің ішкі кедергісінің әсерінен пайда болады. Аз мәнді елемегендіктің
қатесі өлшеу әдістемесі мен өлшеуіш құралдың қателіктеріне жақын. Ол қатені
өлшеу кезінде де, өлшегеннен кейінде табуға болмайды. Себебі, оның неден
пайда болатын факторларды да табу не білу қиын.
Егер сыртқы ортаның әсеріне келсек, ол температураның, атмосфералық
қысымдықтың және ауаның ылғалдылығына байланысты. Осы жағдайлар
өлшеуіш аспаптың көрсетуінің туралығына әсерін тигізеді. Және сыртқы
электр не магнит өрістерінің өзгеруі де өлшеу нәтижесіне қосымша қателік
кіргізеді.
Практикалық өлшеулерде жүйелі қателіктерді құрал-сайманмен және
әдістемелік қателіктердің алгебралық қосындысы деп санайды:
.

(1.6)

Әр уақытта жүйелік қателікпен бірге кездейсоқ қателіктер болады.
Сондықтан өлшеудің абсолюттік қателігі мынаған тең:
.

(1.7)

Мұнда Δқ.с. – кездейсоқтық қателік.
Осы қателікті ескеру үшін бір физикалық шама көп рет қайталап
өлшенеді, мысалы n рет, сонда статистикалық қатар пайда болады:

.

(1.8)

Мұндай қатарға ортаарифметикалық мән (значение) аламыз:
.
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(1.9)

Әр өлшемнің ортаарифметикалық мәннен ауытқуы ортаквадраттық
ауытқумен (ОКА) табылады:
.

(1.10)

Ортаарифметикалық мән мен ортаквадраттық ауытқу келесі көрсетілетін
үлестірімнің қалыпты (нормальное) заңының (Гаусс заңы) сипаттамалары
болып есептеледі:

.

(1.11)

Мұнда Р(х)-әр физикалық шаманың болу ықтималдығының тығыздығы.
Бұл аналитикалық мағынаны ықтималдық тығыздықтың қисығымен көрсетуге
болады.

1.4 сурет - Ықтималдық тығыздықтың қисығы
Бұл суретте көрсетілгендей ықтималдық тығыздықтың қисығында ең
үлкен ординат болып өлшемдердің орта мәні саналады, яғни ол өлшеу
нәтижелерінің орталық топтасуы болады. Егер Х жүйелік қатеге жатса, ОКА
осы нәтижелердің орталық топтасудан ауытқуларын көрсетеді. Ықтималдық
теорияда және математикалық статистикада үш сигманың (
) ережесі
бекітілген. Сонда кез келген өлшемнің нәтижесі Рс=0.9973 сенімділік
ықтималмен
екі арада жатады, демек
,

(1.12)

мұнда Рс=0.997.
Электроэнергетикада сенімділік ықтимал Рс=0.95 мәнінде алынған,
сонда
екі ара кішірейеді
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(1.13)
мұнда Pc=0.95
Бұл мағынаны жалпы түрде былайша жазуға болады
(1.14)
мұнда t = 1,2,3…
Практикалық кезде өлшеу үдерісін көп уақытқа созуға болмайды. Ең
көп болғанда өлшеуді 5 не 8 реттен қайталауға болады. Бұл жағдайда
ортаарифметикалық мәннің растылығы артады.
Сондықтан
аз
рет
өлшегенде
ортаарифметикалық
мәннің
ортаквадраттық ауытқымасы былайша табылады:

.

(1.15)

Сонда ортаарифметикалық мәннің сенімділік арасы мынаған тең:
,

(1.16)

мұнда Pc=0.95, tp,n – Стьюденттің коэффициенті, оны әдетте келесі
кестеден табады.
n
t0,95,n

1.1 кесте
3
4
4,3
3,2

5
2,8

6
2,6

8
2,4

10
2,3

20
2,1

50
2

200
1,96

Кейбір кезде физикалық шаманы тура табуға болмайды, ол басқа
шамалармен математикалық тәуелділік формулалармен байланысты болады.
Мысалы бұл функционалдық байланысты жалпы түрде былай жазуға болады:
егер х өлшегенде

A=f(x)
dx орта абсолюттік қате жіберсек, онда

(1.17)

A+dA=f(х+dх).
Дифференциалдың қасиетіне сәйкес:

(1.18)

.

(1.19)

Сонда салыстырмалы қателік:

.
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(1.20)

Мұны натурал логарифмның дифференциалы ретінде жазуға болады:
(1.21)

.

Сонымен, кез келген бір айнымалы (ауыспалы) функцияның f(x) қатесін
табу үшін, ең алдымен, оның дербестік туындысын
табу керек,
одан кейін, оны х-тың абсолюттік қатесіне
көбейту керек (1.19).
Осы ережені қолданып, еге қателіктер бір-бірінен тәуелсіз және
кездейсоқтық түрде болса, бірнеше айнымалы (ауыспалы) функцияның
қателігін табуға болады. Мысалы, f(x, у) айқындалмаған функция берілген
болсын. Ондағы х пен у тің өлшенген қателіктері
және
тең дейік.
Сонда, қателіктің жалпы формуласы келесі түрде жазылады:
.

(1.22)

Бұл формуланың арқасында жанама өлшеу кезінде көп функциялы
электрлік шамалардың қатесін бірден табуға болады.
Жанама өлшеудің қортынды қателігін табуға қолданатын дербес
туындылық әдістің өзгешелігі, ол тек қана абсолюттік қателіктерді табуға
арналған. Салыстырмалы қателіктерді тиісті жолмен есептеп табу керек.
Оңай функциялар
үшін дербес туындылық әдіс
оңтайлы ара қатынас алуға мүмкіндік береді:
 екі санның қосындысы мен айырымының
қателіктері
қосынды болады
;
 көбейтінді мен бөліндінің
қателіктері салыстыру
қателіктерінің қосындысы болады
;
 өлшенетін шама бір санға көбейтілсе
, онда салыстырмалы
қателік тең
 өлшенетін шама дәрежелі болса
, онда салыстырмалы қателік
.
Практикада көп кездесетін өлшеулер үшін функциялардың абсолюттк
және салыстырмалы қателіктерді 1,2 кестелерде келтірілген (ҚЗ).
Сөздік
Ақпараттық өлшеуіш техника – информационно-измерительная техника.
Электрлік өлшеудің әдістері мен тәсілдері – методы и способы
электрического измерения.
Аспаптардың сезімталдығы, өлшеу ауқымы және дәлдік класы –
чувствительность, диапазон измерения и класс точности приборов.
Физикалық шаманың мәнін табу – определить значение физической
величины.
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Өлшем бірлігі, өлшеу дәлдігі және қателіктері – единица меры, точность
и погрешности измерения.
Тұрпайы, жүйелік және кездейсоқтық қателіктер – грубая,
систематическая и случайная погрешности.
2 Электрлік өлшеуіш аспаптар
2.1 Аналогтық өлшеуіш аспаптар
Электрөлшеу аспаптарына (ЭӨА) электр шамаларын өлшейтін
қүрылғылар жатады. 2.1 суретте ЭӨА жұмыс әрекетінің сұлбасы келтірілген.
өлшенетін ток

айналу бұрышы α

шама

2.1 сурет - ЭӨА-ның функционалдық сұлбасы
Өлшеуіш сұлба жалпы айтқанда масштабтық түрлендіргіш болып
саналады. Оның құрамына шунттар, қосымша кедергілер, кернеуді
күшейткіштер не физикалық шаманы тұрақты токқа түрленгіштер кіреді.
Өлшеуіш механизм тұрақты токты ЭӨА-ның жылжымалы тетігінің (тілі)
айналу бұрышына түрлендіру міндетін атқарады. Санағыш құрал өлшейтін
шаманы нақтылы өлшеу бірлігінде табу үшін арналған. 2.2 суретте өндіріске
кең қолданатын ЭӨА-ның сыртқы пішіні келтірілген.

а – төртбұрышты панельді және дөңгелек тубусты қалқанды аспап;
б- төртбұрышты қалқанды аспап.

2.2 сурет - Доғалық шкалалы өлшеуіш аспаптар
Әр ЭӨА-ның төменде келтірілген метрологиялық сипаттамалары болады:
1) Өлшеу ауқымы,
( ФШ өлшем бірлігі).
2) Көрсету ауқымы,
(ФШ өлшем бірлігі).
3) Бөліс саны, α (бөліс).
4) Бөлістің шамасы, С (ФШ өлшем бірлігі / бөліс) не сезімталдығы
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S=1/С (бөліс / ФШ өлшем бірлігі).
5) Кіріс кедергісі, Rк (Ом).
6) Дәлдік класы, γ (%).
Физикалық және техникалық шамаларды өлшеу үшін халықаралық
өлшеу
жүйесімен
сәйкестендірілген
пропорционалдық
шкалалар
қолданылады. Өлшеу құрылғысының бір тетігі болып шкала саналады, оның
арқасында өлшейтін шаманың мәні табылады. Өлшеу кезінде өлшейтін
шаманың мәні шкаладағы индикаторлық белгілер арқылы саналады. Шкалада
өлшем белгілері де болу керек. Өлшеу аспабын өлшемдеу (градуировка)
кезінде шкалаға штрихтер, нүктелер не болмаса басқа таңбалар қойылады.
Шкаланың бөлісінің шамасы (таңбалардың бір-бірінен алшақтығы) өлшемдеу
кезінде анықталады. Шкаладағы басты өлшем белгілері тағыда майда
бөлімдерге бөлінуі мүмкін. Өлшем белгілерін қою әдісіне қарай аспаптың
шкаласы аналогтық, цифрлық және құрамалық болып бөлінеді. Шкалалар
аспапта көруге оңтайлы жерде орналасу керек. Оларды алыстан қарап
анықтауға не жақыннан дәл санауға оңтайлы болу керек. Шкалада өлшем
бөлістерінен басқа қандай аспап екендігі және оның не үшін
қолданылатындығы туралы таңбалар болу керек.
Әр электрөлшеуіш аспаптың басқы метрологиялық сипаттамасы болып
оның дәлдік класы болып саналады, оны келтірілген қателік арқылы табуға
болады:
γх= Δх / ХN·100%,
(2.2)
мұнда Δх – абсолюттік қателіктің максимальдық өзгеріс ауқымы;
ХN – шкаланың түріне байланысты мөлшерлеу мәні;
γх – келтірілген қателік.
Барлық мемлекеттер үшін аспаптардың дәлдік класы бір мәнде
бекітілген және олар аспаптың шкаласында, құжаттарда көрсетілген.
2.1 кесте - Дәлдік класының халықаралық мәндері
Дәлдік класы
Өлшеуіш аспаптар
өлшеуіш аспап
қосымша құрылғылар
Дәл және үлгілі

Жұмыстық

0,05

0,02

0,1
0,2
(0,3)
0,5
1
1,5
2,5
(4)
5

0,05
0,1
0,1
0,2
0,5
0,5
1
1
1
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Егер аспап бағдылы жағдайда (23°С) қолданылатын болса дәлдік класы,
өлшеу қателігі (пайызбен) кепілді шекарадан шықпайтындығын көрсетеді.
Мысалы, аспаптың дәлдік класы 1 болса, онда оның қателігі 1% болады. Егер
аспаптың өлшеу ауқымының ең соңғы мәні 100В болса, онда өлшеу қателігі 1В
болады. Температура 10°С мен 30°С арасында өзгерген кезде де аспаптың өлшеу
қателігі 1% аспауы керек. Аспаптың дәлдік класы оның рұқсат етілген басты
қателігімен сәйкестендіру қалыптасқан. Аспап қолданылатын бағдылы жағдай
өзгергенде пайда болатын қосымша қателік рұқсат етілген басқы қателіктің
бөлісі не еселеу мәндерінде нормаланады. Мысалы, аспаптың дәлдік класы G
болса, қосымша қателік басты қателіктің жартысынан аспауы керек, сонда
жалпы қателік болып G+0,5G саналады. Сөйтіп аспаптың жалпы қателігі оның
дәлдік класының мәнінен көп болуы мүмкін.
Электрөлшеуіш аспаптарды не өлшеуіш құрылғыларды қолданғанда
олардың уақыты өтпеген таңбалары болу керек. Әр өлшеуіш құралғыға
арнайы таңба салынады. Ол өлшеуіш аспаптың тексеруден өткендігінің және
оны қолдануға болатындығының әйгегі. Арнайы таңба салу мемлекеттік
тексеру зертханасының жұмысы, аспапты тексергеннен кейін таңба салынады
не арнайы құжат беріледі. Бұл таңбалы аспаптың өлшеу қателігі бекіткен
шекарадан аспайды, оның құрылыс тетіктерінің ақауы жоқ және оны қолдана
беруге болады деген сөз. Арнайы таңбаның күші тек бекітілген уақытқа ғана
жарайды, одан кейін аспапты тағыда тексеруден өткізу керек.
2.2 Өлшеуіш механизмдердің жүйелері
Әртүрлі электр шамаларын өлшеу үшін магнитоэлектрлік,
электромагниттік,
электродинамикалық,
ферродинамикалық
және
электростатикалық жүйелерде істейтін өлшеуіш механизмдер (ӨМ)
қолданады. 2.3 суретте ӨМ жүйелерінің шартты белгілері келтірілген.

а)

б)

в)

г)

д)

а) магнитоэлектрлік; б) электромагниттік; в) электродинамикалық;
г) ферродинамикалық; д) электростатикалық жүйелер.

2.3 сурет - Өлшеуіш механизм жүйелерінің шартты белгілері
Магнитоэлектрлік жүйедегі аспаптар тұрақты магниттің магнит өрісімен
тогы бар орауыштың өзара электромагниттік әрекетіне байланысты жұмыс
істейді
Өлшейтін ток қарсылық серіппе арқылы, орауыш арқылы өткен кезде
аспаптың тілі мына заңмен шкаланың бірер шама бөлістерін көрсетеді:
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(2.5)
мұнда В – индукция;
W – серіппенің меншікті қарсылық моменты;
S – ӨМ-ның сезімталдығы;
w – оралым саны;
в-орауыштың иығы;
һ-оның биіктігі(ұзындығы).
Айнымалы токты өлшегенде айнымалы токты тұрақты токқа
айналдыратын түрленгіштер қолданады. Магнитоэлектрлік аспаптың
артықшылықтары: сезімталдығы, аз мөлшерлі токты өлшегенде айналым
моменттің жеткіліктігі, сыртқы магнит өрістердің әсері аздығы, энергияны аз
пайдалану және өлшейтін объектіге әсері аздығы.
Оның кемшіліктері: конструкциясының қиындығы, сондықтан
қымбаттығы, өлшейтін токтың мөлшерінің аздығы, ең көп болғанда 500 мА.
Магнитоэлектрлік аспаптар тұрақты токты өлшейтін амперметр не
вольтметр ретінде көп қолданылады. Олардың дәлдік кластары 0.1; 0.2; 0.5
шамада.
Электромагниттік жүйенің өлшеуіш механизмінің жұмысын өлшейтін
ток тұрақты орауыштан өткенде пайда болатын магниттік өрістің жылжымалы
ферромагниттік тіліктің (пластина) арасындағы электромагниттік әсерге
негізделген. Аспапты ток тізбегіне қосқанда өзек орауыштың ішкі кеңістігіне
тартылады. Тепе теңдікті сақтауға серіппе қолданылады. Аспаптың
шкаласының тәуелділік теңдеуі:
(2.6)
мұнда L – орауыштың индуктивтігі.
Электромагниттік
аспаптардың
шкалалары
біркелкі
болып
орналаспаған. Олар тұрақты токты да өлшейді. Көбінесе олар айнымалы
токты өлшеуіш амперметрлер мен вольтметрлер болып саналады. Олардың
шкалаларының өлшем бірліктері токтың не кернеудің әрекеттік мәнінде
белгіленеді. Бірақ оладың шкаласының 5 тен 1-і жұмыс істемейді
Электромагниттік аспаптың артықшылықтары: тұрақты және айнымалы
токтарды өлшеуге болатындығы, өлшеу аумағының кеңдігі, токтар 200А
дейін, кернеулерді 600В өлшейді. Дәлдік класы 1,0; 1,5 дейін.
Оның кемшіліктері: шкаласы біркелкі емес, сезімталдығы төмен (әсіресе
шкаланың басында), энергияны көп пайдалануы (сондықтан, электромагниттік
милливольтметрлер жоқ), сыртқы магниттік өрістердің әсері бар.
Электродинамикалық өлшеуіш механизмның жұмыс істеу принципі
магнитоэлектрлік механизммен бірдей, бірақ бір айырмашылығы бар, ол егер
магнитоэлектрлік механизмде магнит өрісі тұрақты магнит арқылы пайда
болса, ал электродинамикалық механизмде өлшейтін ток тұрақты орауышты
өткенде пайда болады. Бұл механизмде магниттік материалдар
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қолданылмайды, сондықтан қалдық магниттелудің, гистерезистің, және құйын
токтың өлшеу қателіктеріне әсері жоқ. Конструкцияның тетіктері және бекіту
ұйықтары (узел) күйіктастан (керамика) жасалады. Тұрақты жалпақ жұмысшы
орауыштың ішіне жылжымалы орауыш орналастырылған. Екеуінен де ток
жүргенде айландыру моменті пайда болады, сол арқылы көрсету мәнін
білеміз. Шиыршықты серіппе арқылы жылжымалы орауышқа ток әкелінеді
және оның арқасында механикалық тепе – теңдік (қайтару) моменті пайда
болады. Аспаптың көрсеткіш тілшігі ауакамералық демпфер арқылы
тыныштандырылады.
Аспаптың шкаласының теңдеуі мына түрде берілген:
,

(2.7)

мұнда Im,Iж – тұрақты және жылжымалы орауыштардағы токтар;
М – екі орауыштың арасындағы өзара индуктивтігі;
φ-екі токтың фазаларының айырмашылықтары.

2.4 сурет - Электродинамикалық амперметр мен вольтметрлердің өлшеу
тізбектерінің сұлбасы
Миллиамперметрдің өлшеу тізбегі (2.4а) орауыштарды бірінен кейін
біреуін қосқандықтан тұрады, сондықтан:

Im=Iж=I ;

(2.8)
.

(2.9)

Бұл аспаптың шкаласы практикалық жүзде біркелкі, бірақ шкаланың
басталарында 10 – 12% жұмысқа жарамсыз.
Вольтметрдің өлшеу тізбегі (2.4б) тағыда қосымша кедергіден тұрады:

I=Im=Iж=U1 / R1 .
Сонда аспаптың көрсетуі:
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(2.10)

.

(2.11)

Электродинамикалық аспаптардың басқалардан өзгешілігі, оның
тұрақты және айнымалы токтарды өлшеуге болатындығы, жоғары деңгейдегі
өлшеу дәлдігі (дәлдік кластары 0,5; 1.0 және 1,5) және оның көрсеткіштерінің
уақытты тұрақтылығы.
Оның кемшіліктері: кіші деңгейдегі сезімталдығы, шкаласының біркелкі
еместігі және энергияны көп пайдалануы (милливольтметрлер жоқ).
Бұл аспаптардың қолданылу өзгешеліктерінің бірі оның токтың
бағытының өзгеруіне сезімталдығы. Сондықтан олар ваттметр, частотомер
және фазометр ретінде қолданылады. Әдетте ваттметрдің шкаласы біркелкі
болып келеді.
Ферродинамикалық өлшеуіш механизм электрдинамикалық өлшеуіш
механизмнің бір түрі болып саналады, онда жұмысшы ағын (магнит өрісі)
жеке магнитөткізгіште жиналған. Жұмысшы ағынды пайда қылатын орауыш
магниттік өзекшеге орналасады. Бұл жағдай өлшеуіш механизмінің бекем
болуына және айналма моменттің жоғары деңгейде болуына әкеп соғады.
Жылжымалы орауыш өзінің магниттік өзекшесіне орналасады. Мұндай
конструкция өзекшедегі құйын токтарға кететін шығын аз болатынын
көрсетеді. Шығыршықты серппе арқылы жылжымалы орауышқа ток әкелінеді
және механикалық қарама-қарсылық момент пайда болады. Тынышталу ауа
арқылы не индукциялық тәсілмен жасалынады. Ферродинамикалық өлшеуіш
механизмнің шкаласы токты не кернеуді өлшегенде квадраттық болып келеді,
ал қуатты өлшегенде біркелкі болады. Казіргі кезде бұл механизм айнымалы
токтың қуатын өлшеуге қолданылады.
Бұл өлшеуіш механизмдердің ерекшеліктері: үлкен айналдырма
моменті, өзіндік күшті магнит өрісі, сыртқы магнит өрісінің әсері жоқ, электр
энергиясының шығындауы электродинамикалық механизмдерге қарағанда аз.
Үлкен айналдырма моментінің барлығына сәйкес бұл механизмдерді
қолданып түрлі ауқымда істейтін өздігінен жазатын ваттметрлер жасалған.
Электрстатикалық өлшеуіш механизмдер тек қана үлкен тұрақты не
айнымалы токтың кернеулерін өлшеуге арналған.
Бұл аспаптардың жұмысы зарядталған екі пластиналардың бір-біріне
электрлік әсеріне негізделген. Оның шкаласының теңдеуі:

,

(2.13)

мұнда dc / dα – өлшеуіш механизмінің кіріс сыйымдылығының өзгеруі.
Басты ерекшеліктері: кіріс кедергісінің үлкендігі, синусоидалдық емес
кернеудің әрекет мәнін өлшеуге болатындығы.
Сөздік
Электрлік өлшеуіш аспаптар – электрические измерительные приборы.
Өлшейтін шаманың шын және нақты мәндері – истинное и
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действительное значения измеряемой величины.
Аспаптың өлшеу ауқымы, бөлістің саны және шамасы, кіріс кедергісі –
диапазон измерения, количество и цена деления, входное сопротивление прибора.
Өлшемсіз, жанама мәндер, құрамалық және біркелкі емес шкалалар –
безразмерная, косвенных значений, комбинированная и неравномерная шкалы.
Өлшеуіш механизм жүйелерінің шартты белгілері – условные
обозначения систем измерительных механизмов.
3 Электрлік ток пен кернеуді өлшеу
3.1 Үлкен мәнді тұрақты ток пен кернеуді өлшеу
Экономикалық құндылықты арттыру үшін және энергетикалық
объектілердің жұмысын оңтайлату үшін үлкен токтарды не жоғары
кернеулерді өлшеу дәлдігі үлкен дәрежеде болу қажет. Қазіргі кезде бұл
шамаларды өлшеу қателігі көбінесе 2,5% не одан артық болып келеді.
Электроэнергияның сапасын арттыру үшін өлшеу құралдарының қателігі 0,51,0% аспау керек. Бұл жағдайды орындау үшін келесі себептерді еске алу
керек: үлкен ток болғандықтан ток жүргізуші сымдарда үлкен болады;
олардың электромагниттік әсері күшті; өлшеу құралдарын жоғары кернеулі
тізбектерде жақсы оқшаулама (изоляция) жасау керек.
Үлкен тұрақты токтарды, мысалы 200-500 кА, өлшеу алюминдерді
электролиздеу құралғыларында қолданады. Жоғары тұрақты кернеуді (800...3000 В)
өлшеу жылжымалы электр көліктерінің қосалқы станцияларына қажет.
Үлкен токтарды не жоғары кернеулерді өлшеу өлшемдік кедергілердің
(шунттар, қосымша кедергілер не кернеуді бөлгіштер) арқасында масштабтық
түрлендіру әдістерімен шешіледі.
Үлкен токтарды өлшеу өлшенетін токтың өлшемдік кедергіден өткенде
кернеудің түсу шамасын өлшеуге негізделген. Бұл жағдайда өлшемдік
кедергілер манганиннен жасалған шунттар түрінде жұмыс істейді (3.1 сурет),
Мұндай сұлбаны өлшейтін токтың тізбегіне Т1 және Т2 токтық қыспақ
арқылы қосылады, ал кернеудің түсуі П1 және П2 потенциалдық қыспақтар
арқылы өлшенеді.
Шунттың метрологиялық параметрлері:
1) Шунттың номинальдық тогы – Iшн (1А....7.5 кА).
2) Шунттан Iшн тогы өткенде кернеудің номинальдық түсуі Uшн (50, 60,
75, 100 мВ).
3) Шунттың дәлдік класы (0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5).

= (Rшд-Rшн )·100/ Rшн ,
мұнда Rшд – жасалып шыққаннан кейінгі шунттың кедергісі.
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(3.1)

а)

б)

а) шунтпен токты өлшеу сұлбасы; б) шунттың электрлік сұлбасы.

3.1 сурет - Шунтты қосу сұлбасы
Шунттың кедергісі номиналдық мәндер арқылы табылады:

Rшн=Uшн/Iшн

(3.2)

Өлшеуіш механизм ретінде магнитоэлектрлік аспап қолданылады, оның
номинальдық токтары Iан=1 мА,...,100 мА, ал ішкі кедергісі Rа. Сондықтан
шунттың кедергісі мына формуламен табылады:

Rш=Ra/ (n-1),

(3.3)

мұнда n=I/Iан – шунтталу коэффициенті. Сонда өлшенетін токтың шамасы:

I= (1+ Ra / Rш )· Iан.

(3.4)

Егер токтың күші 7,5 кА асса оны өлшеу үшін шунттарды параллельдік
қосу әдісі қолданады (3.2 сурет).
Бұл сұлба үшін:

.
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(3.5)

3.2 сурет - Шунттарды паралельді қосу
Жоғары мәнді кернеу қосымша резистор арқылы өлшенеді (3.3 сурет).

3.3 сурет - Кернеуді өлшеудің сұлбасы
Қосымша резисторлар манганиннен жасалады және олардың формасы
әртүрлі болады: өзек түрлі, таспа, қиықша, орауыш, шығыршық түрде.Олар
қорғауыш қорабқа орналасады.
Олар үшін келесі метрологиялық сипаттамалар бекітілген:
1) Номиналдық кернеу, URH, (300-3000)В.
2) Номиналдық ток, IRH, (3...30мА).
3) Дәлдік класы, γ (0,1; 0.2; 0.5; 1.0; 1.5%).
Қосымша резистордың мәнін табу үшін мына формуланы қолданады:
Rқ=Ra(m-1),

(3.6)

мұнда m=U /Uан =U/IанRа – бөлу коэффициенті.
Қосымша резисторы бар және 220 В жоғары кернеуді өлшейтін
вольтметрлердің қорабы қызыл түспен боялады, онан кейін оператордан алыс
жерге орналастырады.
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Токты амперметрмен не кернеуді вольтметрмен өлшегенде әдістемелік
қателіктер болуы мүмкін.

a)
б)
3.4 сурет - Токты өлшегендегі әдістемелік қателіктер
3.4 а суретінде көрсетілген электр тізбегіндегі ток күшінің шын мәні Ом
заңымен табылады:
I=U/R.
(3.7)
Бұл тізбекке амперметрді қосқанда токтың мәні өзгереді:
I1=U/(R+Ra).

(3.8)

Бұл жағдай әдістемелік қателік пайда болуға әкеліп соғады:
а) абсолюттік – Δәқ=U/(R+Ra )-U/R=-(URa)/R(R+Ra);
ә) салыстырмалы – δәқ=Δэқ/(U/R)=-Ra/(R+Ra)=-1/ (1+R/Ra).
Мысал. R=10 Ом,
Ra=0.1 Ом.
δэқ=-[1/(1+100)]·100=-0.99=-1%;
Жалпы қарастырғанда былайша жасаймыз:
а) егер R/Ra>1 деп алсақ рауалды қателікті табуға болады:

δқр <|Ra/R|;
б) рауалды қателік амперметрдің дәлдік класына қарағанда 10 есе аз
болу керек:

δқр<0,1γа.
Мысал. Егер γа=1%; егер R=10 Ом, сонда Ra=δәқр·R=0,1·10-2·10=0,01 Ом.
Кернеуді өлшегенде де вольтметрдің ішкі кедергісінің әсерімен өлшеу
қателігі пайда болады (3.5 сурет).
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б)

a)

3.5 сурет - Кернеуді өлшегендегі әдістемелік қателіктер
Вольтметрдің ішкі кедергісінен электр тізбегіндегі токтың шын мәні
(I=U/R) – өзгереді:

.

(3.9)

Сондықтан әдістемелік қателік пайда болады:
а) абсолюттік – Δәқ=U(R+Rв)/RRв-U/R=U/Rв;
ә) салыстырмалы – δәқ=Δәқ·R/U=R/Rв.
Rв –үлкен болған сайын қателік азаяды.
Рауалды қателік вольтметрдің дәлдік класынан (γв) 10 есе аз болуы
керек.
Мысал. γв=1%, δәқр=0,1%, R=10 кОм.
Сонда Rв=R/ δәқр=(10·100)/0.1=10 кОм.
3.2 Айнымалы ток пен кернеуді өлшеу
Аз мәнді айнымалы ток пен кернеуді өлшейтін өлшеуіш механизмдер
(ӨМ)
жоқ
деп
айтуға
болады.
Кейбір
электромагниттік
не
электромеханикалық жүйедегі ӨМ-дерді миллиамперметр ретінде қолдануға
болар еді, бірақ олардың жиілік жағынан істейтін ауқымы көп емес (400 Гц-ке
дейін). Сондықтан, айнымалы ток пен кернеуді өлшеу үшін айнымалы токты
тұрақты тоққа түрлендіргіші бар магнитоэлектрлік жүйедегі ӨМ-дер
қолданылады (3.6 сурет).

3.6 сурет - Құрама аспаптың блок-сұлбасы
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Түрлендіргіш ретінде түзеткіш диодтар мен термоэлектрлік элементтер
қолданылады. Егер токтар не кернеулер өте аз шамада болса интегралдық
микросұлбадан жасалған дифференциалдық күшейткіштер арқылы өлшенеді.
Бірполярлық түзетілген кернеу (ток) болса (3.7 сурет) магнитоэлектрлік
жүйедегі ӨМ оның тек қана орта түзетілген мәнін көрсете алады.

3.7 сурет - Бірполярлық түзетілген кернеудің кескіні
Егер ток 0 ден Т/2 уақыт аралығында синусоидалдық түрде өзгеретін
болса, мысалы
, онда оның ортатүзетілген мәнін келесі
формуламен табуға болады:
.

(3.10)

Айнымалы синусоидалдық кернеудің не токтың мұндай түрін детектор –
түзеткіштер арқылы алуға болады. Ортатүзетілген мәнді алуға арналған
түрлендіргіштердің сұлбалары 3.8 суретте келтірілген.

а - суреттегі құрылғы екіжартыпериодтық көпірлік түзеткіштің сұлбасымен
жасалған; Түзеткіші бар аспаптарда көп қолданатын құрылғы
б - суретте көрсетілген, мұнда екі диод екі кедергіге алмастырылған;
в - суретте ортанүктелі екіжартыпериодтық сұлба келтірілген.

3.8 сурет - Ортатүзетілген мәннің түрлендіргіштері
Барлық үш сұлбада да кіріс кернеуді түзетілген кернеуге түрлендіру
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принципі қолданылады. Сонда түзетілген кернеу әруақытта жүктемелік
кедергі
арқылы өтеді, мүмкін оның орнына ӨМ қолдануға да болады. 3.9
суретте көрсетілгендей, ортатүзетілген мәннің түрлендіргіштерінің өлшеуіш
тізбекке қалай қосылуына байланысты өлшеуіш аспаптың функционалдық
арналуыда әртүрлі болады.
Магнитоэлектрлік жүйедегі ӨМ өзі интегралдық құрылғы болып
саналады, сондықтан ол импульстық токтың тек қана тұрақты құраушысын
ғана көрсете алады, немесе
(3.9 сурет) негізінде.
.

(3.11)

Егер, әрекеттік мәнді қолданатын болсақ (3.11) былайша өзгереді.
.

(3.12)

Мұндағы
өрнегі синусоидалдық
коэффициентіне (КФ) кері шама, сондықтан:

кернеудің

формалық

.

(3.13)

а) кіші; б) үлкен ток; в) төмен; г) жоғары кернеу.

3.9 сурет - Түзеткіштік жүйедегі амперметр мен вольтметр
3.7 суретте көрсетілгендей токтың түрі синусоидалдық болса, онда
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КФ=1.11 тең. Ол санды (3.13) өрнектен алып тастау үшін (3.13) 1.11 көбейту
керек:
.
(3.14)
Бұл көбейту түзеткіштік жүйедегі аспаптардың шкаласын өлшемдегенде
қолданылады.
Сонымен, түзеткіштік жүйедегі аспаптар өлшенетін кернеудің (токтың)
әрекеттік мәнін көрсетеді. Олардың шкалалары 50 периодтық синусоидалдық
кернеудің (токтың) әрекеттік мәніне өлшемденеді.
Мысал 1. Екіжартыпериодты детекторы бар магнитоэлектрлік жүйедегі
ӨМ келесі айнымалы токтың тізбегіне қосылған.
, мА.
Аспаптың не көрсетуін табу керек.
Шешімі:
.

Сонда аспаптың тілшігі көрсетеді.
.

Мысал 2. Түзеткіші бар аспап
токтың амплитудалық мәнін табу керек.
Шешімі:

көрсетті. Сонда өлшенген

;

.
3.3 Токты және кернеуді өлшейтін трансформаторлар
Кернеуі 600 В асатын айнымалы токтың желілеріндегі токтың шамасын
өлшеу үшін арнайы жасалған масштабтық түрлендіргіштер қолданады. Оның
бірі токты өлшеуіш трансформаторлар (ТТ). Кернеуі 3 кВ асатын айнымалы
токтың кернеуін өлшейтін түрлендіргішке арнайы жасалған кернеуді өлшеуіш
трансформаторлар жатады (КТ).
Кернеу мен токты өлшеуіш трансформаторлардың күшті токты
техникада энергияжабдықтауда қолданудың екі себебі бар. Біріншіден, оны
жай есептеуменде түсінуге болады. Мысалы, кернеуі 150 кВ электр желісін
500В арналған электромагниттік аспаппен бақылау керек дейік. Егер бұл
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аспаптың өзінің номиналдық кернеуінде пайдаланатын тогы 10 мА болса және
қосымша кедергінің пайдаланатын қуаты 1,5 кВА болады екен. Бұл өлшеу
тәсілінің пайдаланудағы құнсыздығынан басқа тағы бір жағдай ыңғайсыздық
туғызады. Ол өлшеу кезінде пайда болатын жылулық. Егер өлшеуіш аспаптар
тарату қалқанда тығыз орналасса бұл жылулық өсе өсе өртке айналып кетуі
мүмкін. Сондықтан өлшеуіш трансформаторлар қолданылады. Олардың
шығыны аз, ПӘК 100
жетеді. Екінші себебі, өлшеуіш трансформатор
өлшеуіш аспапты басқы электржелісінен гальваникалық дарақтайды,
жұмысшы операторларға қауіпсіздік туғызады.
Токты өлшеуіш трансформаторлар айнымалы токтың тарату
құрылғыларында мына төменгі аспаптардың токтық тізбектерін жабдықтау
үшін қолданылады: амперметрлерді, ваттметрлерді, фазаметрлерді және
қуатты түрлендіргіштерді.
Токтық трансформатрлар (ТТ) электромагниттік электр аппараты болып
саналады. Олар бірінші токты I1 екінші токқа I2 біркелкі (бір сызықпен)
түрлендіру үшін қолданады. Оның екінші тогы I2 стандартты шамада 5А
болады. 3.11 суретте ТТ конструкциясы және оны қосу сұлбасы келтірілген.
ТТ токты түрлендіру әрекеті номиналдық трансформациялау
коэффициенті арқылы көрсетіледі:

(3.15)

,

мұндағы W1 – бірінші орамадағы орамның саны (1, 2,...п);
W2 – екінші орамадағы орамның саны;
I1ном – бірінші номиналдық ток (10; 15; 20; ... 40000А);
I2ном – екінші номинальдық ток (1, 2, 5А).

а)

б)

а) құралу принципі: 1 – электр желісі, бірінші орама; 2 – оқшаулатқыш; 3 – өзекше; 4
– екінші орама;
б) қосу сұлбасы: Л1, Л2 – бірінші қысқыштар; И1, И2 – екінші қысқыштар; РА –
жұмысшы амперметр.

3.10 сурет - Бірорамдық өлшеуіш ТТ
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ТТ-ның
қателіктері
нормаланғандықтан
трансформаторлар деп атайды:
а) токтық қателігі = (I2Kтн – I1) I1100% ;
ә) бұрыштық қателік Ө1 (3.11 сурет), (рад; град).

оларды

өлшеуіш
(3.16)

3.11 сурет - Бұрыштық қателік
Осы қателіктердің деңгейіне қарай ТТ әртүрлі дәлдік кластарға бөлінеді:
0,2; 0,2S; 0,5 и 0,5S (3.1 кесте).
Номинальдық жүктеме деп екінші тізбектегі барлық кедергіні айтады,
онда сosθ = 0,8 болу керек.
Дәлдік класс жүктеменің шамасы 25 тен 100% дейін өзгергенде рұқсат
етілген қатенің пайызын көрсетеді (3.1 кесте).
Токтық трансформаторға өлшеуіш аспаптарды бірінен кейін бірін
қосуға болады, бірақ бұл кезде екінші орамдағы токтың шамасы көп өзгермеу
керек. Қосқан өлшеуіш аспаптың саны көп болуы мүмкін, бірақ олардың
қосынды жүктемесі завод көрсеткен трансформатордың номиналдық
жүктемесінен артпау керек.
Токтық трансформатордың жүктемесі деп оның екінші орамасына
қосылған барлық кедергілердің қосындысын айтады. Оған токты алып келетін
сымдардыңда кедергілері кіреді.
3.1 кесте - Токтық трансформатордың рұқсат етілген қателіктері
Рұқсат етілген қателіктер шегі Екінші
жүктеменің
Бұрыштық
Бірінші ток,
Дәлдік класы
шегі,
Iном қанша %
Токтық %
номиналдан
град. рад
қанша %
5
1,5
90
2,7
0,5
20
0,75
45
1,35 25-100
100-120
0,5
30
0,9
1
1,5
90
2,7
5
0,75
45
1,35
0,5S
25-100
20
0,5
30
0,9
100-120
0,5
30
0,9
Трансформатордың жүктемесі Ом арқылы көрсетіледі және қуаттың
31

коэффициенті де беріледі. Сүйтіп токтың трансформаторға қосылған
аспаптардың жалпы кедергісі оның номиналдық жүктемесінен аспау керек.
Егер бірінші орамада токтың күші өзгермесе, екінші орамада да токтың күші
онша өзгермейді. Бұл кезде басты қателіктің шамасы дәлдік кластың
шамасынан аспауы керек. Бұл жағдай тек қана токтық трансформатордың
қысқа тұйықталу режімде істегенде ғана болады. Трансформатор бұл режімде
істегенде бірінші орамдағы токтың күшінен пайда болған өзекшедегі магнит
өрісі қарама-қарсы бағытталған екінші орамдағы токтан пайда болған магнит
өрісі мен тепе-тең. Тек қана аз шамалы магнит өрістерінің айырмашылығы
қалады, бірақ оның шамасы екінші магнит өрістен ең болмағанда 100 есе аз.
Өзекшенің көлемі осы магнит өрістерінің айырмашылығына сәйкес алынады.
Егер трансформатордың екінші орамының ұштары еш нәрсеге қосылмай
ашық болса, бірінші токтан пайда болған барлық магниттік өріс өзекшені
жүктемелейді. Сондықтан өзекше қатты қызады, трансформатор жұмыстан
шығып
қалуы
мүмкін.
Трансформатордың
екінші
орамасында
трансформациялық коэффицентке сәйкес өмірге қауіпті жоғары кернеу пайда
болады. Сондықтан өлшеуіш аспаптар тіркелген тізбекті тек қана 2 жағдайда
ажыратуға болады, олар: қашан трансформатордың екінші орамасы қысқа
тұйықталған, не трансформатордың бірінші орамында ток жоқ. Осы себептен
трансформатордың екінші орамына сақтандырғыш қойылмайды.
Токтық қателіктер кей кезде қисық сызықтар түрде беріледі (3.12 сурет).

1) 11 – класс 0,2; 2) 21 –класс 0,5; 3) 31 – класс 1.

3.12 сурет - Нормаланған токтық қателіктердің шектері
Кернеуді өлшеуіш трансформаторлар (КТ) бір болат өзекшеге оралған 2
орамадан тұрады, олар бір-бірінен және өзекшеден жақсы оқшаулатылған.
Бірінші ораманың қыспақтарын А, Х деп, ал екінші ораманың қыспақтарын
а,х деп белгілейді (3.13 сурет).
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Вольтметрге, вольтметр мен санағыштардың параллелдік
орамаларына х

3.13 сурет - Кернеулік трансформаторды қосу сұлбасы
КТ-ның трансформациялық коэффициенті мынаған тең:
Ккн = U1н/ U2н = W/1 W2,

(3.17)

мұндағы W1, W2 – бірінші және екінші орамалардағы орамның саны.
Стандарт бойынша трансформатордың Ккн мәні бірінші орамада
номиналдық кернеу болған кезде екінші орамада 100 В болуын қамтамасыз
ету керек.
КТ метрологиялық сипаттамасы:
1) Бірінші номиналдық кернеу U1ном(0,4; 0,66; 1,0; 3,0; 6; 10; 15; 20; 35
кВ).
2) Екінші номиналдық кернеу U 2ном (100 не 100/
В).
3) Номиналдық екінші қуат Cosφ = 0,8 кезінде S2ном Вт.
4) Дәлдік класы, Кдкн (0,2; 0,5; 1,0%).
0,2 дәлдік класы қуатты генераторларда және жүйеаралық электр
берілісінде қолданатын есептеу санағыштардың кернеу трансформаторларына
керек. Басқа қосылыстардағы есептеу санағыштар үшін 1 не 1,5 дәлдік
кластардағы өлшеуіш аспаптар үшін кернеулік трансформаторлардың дәлдік
класы 0,5 болу керек.
Дәлдік класс арқылы кернеуді өлшегендегі салыстырмалы қателік ( ,
%) және бұрыштық қателіктер (Өтн мин, град) табылады (3.2 кесте).
3.2 кесте - КТ-ның рұқсат етілген қателіктердің шегі
Р.е. қателіктердің шегі
Дәлдік класс,
%
кернеулік %
бұрыштық, мин.
0,2
0,2
10
0,5
0,5
10
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3 фазалық симметриялық электр желілерінде кернеуді өлшеу үшін 3 не 2
КТ қосылған сұлбалар қолданылады (3.15 сурет).

а) -3х3 нол;

б) -2х3 нол.

3.14 сурет - 3 фазалы кернеулік трансформаторлар
3.14 а суретте көрсетілген жұлдыз-жұлдыз сұлбасымен қосылған 3
бірфазалық трансформаторлар 0,5-10 кВ электр қондырғыларында оқшаулату
мәнін өлшеу үшін қолданатын өлшеу аспаптарын, санағыштарды және
вольметрді қоректендіру үшін қажет.
3.14 б суретте көрсетілген ашық үшбұрыш сұлбасымен жиналған 2
бірфазалық трансформаторлар фазалардың аралығындағы кернеулерді
өлшейтін аспаптарды, санағыштарды және релелерді қоректендіру үшін
қолданады. Бұл 2 трансформатордан тұратын топтың қуаты толық үшбұрыш
сұлбасымен жиналған 3 трансформатордың тобынан
есе аз. Сондықтан,
ашық үшбұрыш сұлбасымен жиналған топты 3 фазалы қуаты
S=
Uн Iн =
Sн тең, ал толық үшбұрыш үшін қуат: S = 3 Sн тең.
3.3 кесте - КТ-ның параметрлері
U1 kB
Tun
ВН
НН
0,1
НОМ -10
10
3 НОЛ-10
6-10
0,1/
НТМИ
10
0,1/

S2Н BA
0,2

0,5

50
-

75
75
120

S2m, BA
640
640
960

Токты не кернеуді өлшегендегі қателіктер амперметрдің, токтық не
кернеулік трансформатордың, вольтметрдің құрал-саймандық қателіктеріне
байланысты. Бұл қателіктер салыстырмалы қателіктер арқылы табылады:
;
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(3.18)

,

(3.19)

мұнда
– ТТ және КТ токтық және кернеулік қателіктері;
I, U -амперметр мен вольтметрдің дәлдік кластары;
IH, UH – амперметр мен вольтметрдің номиналдық мәндері;
I, U – амперметр мен вольтметрдің көрсету мәні.
Мысал. Электр желісіндегі ток трансформация коэффициенті 10 тең
токтық трансформатормен өлшенген. Қолданылған амперметрдің дәлдік
класы 0.5. Электр желісіндегі токты және өлшеу қателігін табу керек, егер
амперметр 2,5 А көрсетсе, оның номиналдық тогы 7,5 А тең.
Желідегі ток:
Iж = IKтн = 2,5·10 = 25A.
Өлшеудің салыстырмалы қателігі

Абсолюттік қате
.

Өлшеудің нәтижесі Iж = (25 ± 0,5) A.
Кіріс кернеудің табалдырықтық мәні 0.5 В болса ортатүзеткіштік
жүйедегі аспаптардың сызықты емес өлшеу қателіктері 2% деңгейден
аспайды. Егер кремнийден жасалған диодтарды қолдансақ онда да өлшейтін
жиілік ауқымы 40 кГц дейін ғана болады. Ал бұрынғы қаралған аспаптарды
тек қана радиотехникалық тізбектердегі дыбыстық жиілікті, мысалы 20 кГц
дейін, өлшеуге қолдануға болады.
3.4 Жоғары
термоаспаптар

жиіліктегі

токты

және

кернеуді

өлшейтін

Жоғары жиіліктегі кернеуді не токты өлшеу үшін термотүрлендіргіші
бар аспаптар қолданылады. Термотүрлендіргіш өлшенетін токтың күшімен
қыздырғыштағы бөлінетін жылуды термопараның арқасында термо-ЭҚК
түрлендіреді. Термо-ЭҚК термопара және ӨМ арқылы ток жүргізеді, оның
шамасы өлшенетін токтың қыздырғышты қыздыру күшіне тікелей
байланысты.
3.15 суретте термоаспаптың екі түрі көрсетілген. Бірінде термопараның
дәнекер жапсары қыздырғышпен бірден түйіскен, екіншісіне термопара
қыздырғыштан фарфордан не шыныдан жасалған түймешектер арқылы
оқшаулатылған.
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а) түйіскен; б) түйіспеген.

3.15 сурет - Термоаспаптың құрылғысы
Термоаспап қыздырғыштан, термопарадан және ӨМ тұрады.
Қыздырғыш платинадан, константаннан и вольфрамнан жасалған сым,
пластина не түтік түрінде болады. Ал термопара мыс-константан не платина
платинародийдан жасалады.
Өлшенетін ток қыздырғыш арқылы өткен кезінде термопараның
ыстықтық дәнекер жапсары онымен түйіскен жерінде жылулық пайда болады.
Оның шамасы өлшенетін токтың квадратына ( ) тура пропорционалды болып
келеді. Сонымен ӨМ тізбегіндегі ток тең

,

(3.20)

мұндағы ЕТ – ЭҚК;
R0 – ӨМ ішкі кедергісі;
RТ – термопараның кедергісі;
I – өлшенетін ток;
К – түрлендіру коэффициенті.
Сонда ӨМ-ның тілшігінің ауытқуы мынаған тең:

мұндағы

,
– термоаспаптың сезімталдығы.

(3.21)

Шкаланың теңдеуі (3.21) аспаптың көрсету мәні токтың әрекеттік
мәніне пропорционал екендігін дәлелдейді. 3.16 суретте термоаспаптың
өлшеуіш сұлбасы келтірілген.
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3.16 сурет - Термоэлектрлік миллиамперметрдің сұлбасы
Резистор RП1 термотүрлендіргіштің кедергісін, ал резистор RП2 ӨМ-ның
ішкі кедергісін икемдетуге қолданады. Сыртқы ортаның температурасының
өзгеруі параллелдік тізбек құратын мәні аз кедергі RМ (мыс сым) мен
терморезистор ТК арқылы қарымталанады.
Термотүрлендіргіштің түйіскен түрінде (3.15 а сурет) жоғары жиіліктегі
өлшенетін токтың бір бөлшегі термопараның ыстықтық дәнекер жапсары
арқылы және зыянды сыйымдылық (аспап-жер) арқылы шығындалады. Ал
термотүрлендіргіштің түйіспеген түрінде термопараның ыстықтық дәнекер
жапсары мен қыздырғыш бір-бірінен оқшаулатылған, сондықтан мұнда
жылыстау тогы өте аз болады.
Термоэлектрлік вольтметрдің жұмыс істейтін жиілік ауқымы оншақты
герцтен оншақты мегагерцтің (30-40 МГц) арасында жатады. Зыянды
сыйымдылық (аспан-жер) арқылы өтетін жылыстау тогының әсерін төмендету
үшін миллиамперметрді сұлбаның жерленген нүктеге жақын орналастырады.
Барлық термотүрлендіргіштердің бір кемшілігі олардың асқын
жүктемелігі аздығы. Себебі жүктеме өскен сайын қыздырғыштың
температурасы токтың квадратына пропорционалды өсе бастайды. Бұл жағдай
қыздырғыштың балқып кетуіне әкеп соғады.
Термоэлектрлік вольтметрлердің шкаласы квадраттық және өлшейтін
кернеудің әрекеттік мәніне градуирленген. Бұл вольтметрдің ең жоғары дәлдік
класы 1.0 болады. Термовольтметрлер көбінесе әртүрлі формалы кернеулердің
әрекеттік мәнін өлшегенде қолданылады, себебі олардың көрсеткіштері
кернеудің формасына байланысты емес.
Сонымен қатар, олар дыбыстық не жоғары жиілікте басқа жүйедегі
вольтметрлерді градуирлеуге де қолданылады.
Өнеркәсіп кернеу мен токты өлшеу үшін түрлі-түрлі термоэлектрлік
аспаптар шығарады. Олардың түрлері Т131, ....Т133. Т131 аспаптың кернеуді
өлшейтін ауқымы 75-1500 мВ, жиілігі 20 Гц-1 мГц, пайдаланатын тогы 0.1
мА. Т133 аспап 100-1000 мкА ауқымда токты өлшейді, жұмыс істеу жиілік
ауқымы 20 Гц-0.5 МГц.
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Термоэлектрлік аспаптардың өлшеу шегін кеңейту үшін жоғары
жиіліктік токтық трансформаторлар (ТТ) қолданылады (3.17 сурет).
Өлшейтін ток I ТТ-ның бірінші орамасы арқылы өтеді, оның екінші
орамасына ӨМ мен термотүрлендіргіш қосылған. Орамалар бір-бірімен
индуктивтік ретінде сақина тәрізді өзекше арқылы байланысады. Өзекше
электротехникалық болаттан (20 кГц дейін), пермаллойдан (200 кГц дейін) не
ферриттен (200 кГц жоғары) жасалуы мүмкін.

3.17 сурет - Токтық трансформаторды ӨМ өлшеу тізбегіне қосу сұлбасы
Өзара индуктивтіктен екінші орамада ЭҚК пайда болады, ол тең:
,

(3.22)

мұндағы I – бірінші орамадағы өлшенетін ток;
 – токтың айналма жиілігі;
М – екі орамалардың өзара индуктивтігі.
Екінші орамадағы ток, немесе қыздырғыш арқылы өтетін ток тең:
,

(3.23)

мұндағы R2 – екінші орама мен қыздырғыштың кедергілерінің жалпы
қосындысы;
L2 – екінші ораманың индуктивтігі.
Трансформациялау коэффициенті тең:

.
Бұл коэффициент жиіліктің мәніне тәуелсіз болады, егер:
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(3.24)

1)

,

мұндағы
2)

(3.25)
токты өлшеген кездегі ең төменгі жиілік.

,

(3.26)

мұндағы – ең жоғарғы жиілік;
– екінші ораманың өзіндік резонанстық жиілігі.
3) Егер екі ораманың арасында сыйымдылық байланыс болмаса.
Егер (3.25) жағдай орындалса:
,
сонда практикалық жүзде
болғаныда жеткілікті. Сонымен токты
өлшеуге болатын ең төменгі жиілікті табамыз:

.
Екінші ораманың өзіндік резонанстық жиілігі тең:

,
мұндағы CL2 – екінші ораманың өзіндік сыйымдылығы.
Сонымен (3.26) қолдана отырып және жиіліктік қателікті 4% тен
астырмай, ең жоғары жиілікті табамыз:

немесе

.

Өлшенетін
токтың
мәні
термоаспаптың
көрсеткен
мәнін
трансформациялау коэффициентіне (n) көбейтумен табылады.
Сонымен жоғарыда айтқандай термоаспаптардың беріліс сипаттамасы
квадраттық түрде болады. Олар тұрақты токта да, айнымалы токтарда бірдей
істер береді. Оның кең қолданатыны жоғары жиіліктегі кернеуді өлшегенде
байқалады. Бұл кезде түрлендірген мән өлшенетін сигналының сыртқы
пішініне тәуелді емес. Бірақ олардың келесі кемшіліктері бар: жылулық
инерциясы, өзіне қуатты көп жұмсауы және оның термо ЭҚК сыртқы
ортаның температурасымен байланыстылығы,
Практикалық жүзде терморезистордан жасалған түрлендіргіштер
жоғары
жиілікте
қуатты
өлшейтін
термоаспаптарда
қолданады.
Терморезисторлық түрлендіргіштер көбінесе көпірлік сұлба түрінде
жасалады. Олардың жұмысы істеу принципі терморезистордың кедергісін
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өлшеген кезде көпір сұлбасының тепе – теңдігінен ауытқуына негізделген.
Сөздік
Өлшеудің жанама, нөлдік және салыстырмалы әдістері – методы
косвенного, нулевого и сравнительного измерения.
Электрлік кедергіні өлшеудің тізбектеп және параллелдік қосу
сұлбалары – схемы последовательного и параллельного включения для
измерения электрического сопротивления.
Даралық және қоскөпірлік сұлбалар – схемы одинарного и двойного мостов.
Айнымалы токтың өлшеуіш көпірлік сұлбалары – схемы измерительных
мостов для переменного тока.
Сыйымдылықты, индуктивтікті және шығындық бұрышты өлшеу –
измерение емкости, индуктивности и угла потери (шығындану коэффициенті).
Көпір сұлбасының тепе-теңдік теңдеуі – уравнение равновесия мостовой
схемы.
Электрлік түрлендіргіштер – электрические преобразователи.
Бірполярлық түзетілген кернеу – однополярное выпрямленное
напряжение.
Ортатүзетілген мән – средневыпрямленное значение.
Номиналдық жүктеме – номинальная нагрузка.
Термотүрлендіргіштер мен термоаспаптар – термопреобразователи и
термоприборы.
Термопараның ыстықтық дәнекер жапсары – горячий спай термопары.
Қыздырғыштағы бөлінетін жылу – тепло выделяемое нагревателем.
Сыртқы ортаның температурасы қарымталады – компенсируертся
температура внешней среды.
Өздік индуктивтік және сыйымдылық – собственная индуктивность и
емкость.
Жылыстау тогы – ток утечки.
4 Электрлік тізбектердегі элементтердің параметрлерін өлшеу
4.1 Электрлік кедергіні өлшеудің әдістері мен аспаптары
Электрлік кедергіні өлшеудің көп тараған бір түрі – тұрақты токтың
кедергісін өлшеу. Ары қарай «кедергіні өлшеу» терминін қолданамыз.
жүзінде өлшейтін кедергінің шамасы Омның өте майда бөлшектерінен бастап
ондаған тераОм болуы мүмкін. Кедергіні өлшеуде пайдаланатын әдістер:
бірден санақты қосалқы әдістері; нөлдік санақты салыстырмалы әдістер. Осы
өлшеу әдістеріне байланысты өлшеуіш аспаптар тізбекті не параллелді
омметрлер деп аталады.
Шамасы жоғары кедергілерді өлшегенде олар өлшеуіш механизммен
және кернеудің көзімен бір тізбекке қосылады. Екі қыспақ ашық тұрған кезде
(Rx) ток жүрмейді сондықтан өлшеуіш механизмнің көрсеткіші механикалық 0
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де тұрады (4.1 сурет).

4.1 сурет - Тізбектеп қосылған кедергіні өлшеуіш
Өлшеуіш механизм кедергінің шамасымен белгіленеді. Өлшеу кезінде
өлшенетін объект R(x) ішкі кедергісі Rа өлшеуіш механизм мен кернеу
көзімен бір тізбекке қосылады. Сондағы токтың шамасы:
IAX = E/(RX + Rа + RД),

(4.1)

мұнда Е – кернеу көзінің кернеуі;
Rа – өлшеуіш аспаптың ішкі кедергісі;
– қосымша кедергі.
Егер екі қыспақ жабық болса (RX = 0) ток аспаптың номиналдық тогына
тең Iа =IН
Iа = IН = E /( Rа + ).
(4.2)
Өлшеуіш аспаптың көрсеткен тогының өлшенген кедергінің мәніне
сәйкестігі (4.1) және (4.2) формулалар арқылы есептелінеді,сонда екі токтың
қатынасы:
,

(4.3)

мұндағы
– омметрдің ішкі кедергісі;
– өлшенетін кедергінің қатынасты мәні.
Егер
=1, ал η=1/2 тең.
, онда
Бұл жағдайда аспаптың тілшігі шкаланың жарым ортасын көрсетеді.
Шкаланың өлшеу ауқымын -ны Ro, 2Ro, 3Ro … деп, алып өзгертуге болады.
Кедергіні бір тізбектеп өлшеуіш құралмалы аспаптарда қолданады. Бұлардың
өлшеу ауқымы 10 Ом - 1 мОм дейін болады.
Шамасы аз кедергілерді өлшегенде параллель қосылған кедергі
өлшеуіштер қолданады. 4.2 суретте кедергі өлшеуіштің параллельдік қосылу
сұлбасы көрсетілген.
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4.2 сурет - Кедергі өлшеуіштің параллелдік қосылу сұлбасы
Екі қыспақ ашық кезінде (RX =∞) өлшеуіш аспап арқылы максималдық
ток жүреді Iа=
. Егер екі қыспақ жабық болса (RX = O) өлшеуіш
механизмінің көрсеткіші механикалық нолде тұрады. Өлшейтін кедергіні
қосқан кезде тізбектегі ток екіге бөлінеді, сондықтан өлшеуіш аспаптың
көрсеткіші төмендейді. Бұл жағдайда кедергі өлшеуіштің шкаласы кедергіні
дұрыс көрсеткенімен, шкаланың барлық ауқымы біркелкі болмайды (нолдік
көрсеткіш сол жақта).
Өлшеу ауқымы өлшеуіш аспаптың ішкі кедергісіне Rа байланысты
болғандықтан, бұл кедергіні өзгерту үшін қосымша кедергіні R қ параллель не
тізбектей қосады. Бұл Омметрдің өлшеу ауқымы 10-150 Ом.
Олардың шкаласының біркелкі еместігінен, дәлдік кластары былай
табылады:
r = L/LН·100,
(4.4)
мұнда ΔL – миллиметр арқылы белгіленген Омметрдің шкаласының
абсолюттік қателігі;
LН – миллиметр арқылы берілген шкаланың шегі.
Бұл миллиметрді Омға аудару үшін аспаптың сезімталдық қасиетін
қолданады S (мм/Oм). Омметрдің дәлдік класы әдейі жасалған таңбаның
үстінде көрсетіледі, мысалы, 1,5 не 4.
Қаралған Омметрлер әдейі тестерлерге арналған, олар тек қана кедергінің
белгілі ауқымын өлшеуге жарайды. Дәлдік өлшеу кезінде тұрақты токты
көпірлік сұлбаны қолданады. Жасауға оңай және өлшеуге жеңіл болып даралық
көпірлік сұлбасы жатады, ол барлық белгілі өлшеуіш көпір сұлбаларының негізі
болып саналады. Көпірлік сұлбада салыстыру әдісі қолданады. Салыстыру
әдісін, нөлдік әдісті, дифференциалдық өлшеу әдісін қолданғанда өлшеу кезінде
өлшенетін шама мен белгілі мәннің шамасының айырмашылығы нөлге тең болу
керек. Салыстыру әдісі компенсаторларда, өлшеуіш көпірлік сұлбаларда не оның
өзгертілген түрі «іздеуші салыстырмалы әдісі» деген атпен аталатын автоматтық
аспаптарда қолданады.
4.3 суретте тепе-теңдік кезінде көпірлік сұлба көрсетілген, мұнда
гальванометрдің қосылымында ток нөлге тең (I=0), ал көпірлік сұлбаның
иықтарындағы кедергі үшін мынандай қарым-қатынас заңды.
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RX/R2 = R3/R4

(4.5)

Шынын айтқанда, гальванометр қосылымындағы ток нөлге дейін
төмендей алмайды, себебі гальванометр қанша сезімтал болсада, аз токты сезе
алмайды. Сондықтан мынандай сұрақ туады: гальванометр Rx қанша шамаға
өзгергенін сезе алады? Бұл гальванометрдің сезімталдығына байланысты.

RX – өлшейтін кедергі; R3 – өзгеретін үлгілі кедергі; R2, R4 – тұрақты үлгілі
кедергілер; R5 – гальванометрдің ішкі кедергісі, Ri – кернеудің көзінің ішкі кедергісі: E –
кернеудің көзі

4.3 cурет - Даралық көпір сұлбасы
Гальванометрдің өлшейтін ең кіші мәні болып саналады.

δmin = RX/RX/min,

(4.6)

мұнда RХ – кедергінің өлшейтін мәні;
RХ – осы кедергінің өзгеру шамасы.
Метрологияда бекітілген, бұл мән гальванометр арқылы өтетін токқа
тең, егер ол гальванометрдің тілшігін бір бөлістің 1/10 үлесіне бұра алса

I5min=Ci/10

(4.7)

мұнда C1 – бір бөліс (нөлден не оң жақта, не сол жақта). 4.5 теңдеуден
белгісіз кедергіні табуға болады:
RX=R2 R3 /R4.
(4.8)
Көпірлік сұлбаның ең қолайлы сезімталдығының мәні қандай болу
керек, соны қарастырайық.
Мысалы, салыстырмалы дәлдік шегі 10-3 болса, онда min 10-6 ға дейін
төмендетудің ешқандай қажеті жоқ.
min R2, R3 және R4 мәндерінің
қателіктерінен пайда болатын салыстырмалы қателіктен 10 есе аз болу керек.
Салыстырмалы қателіктер:
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,

сонда

(4.9)
Гальванометр қолданатын даралық өлшеуіш көпір сұлбалардың өлшеу
аумағы: 0,1 Ом - 106 Ом дейін.
Практикада реохордтық және декадалық дара көпір сұлбалары
қолданады.
Реохордтық өлшеуіш көпір сұлбаларының иықтарында үлгілі
кедергімен реохорд қолданады. Бұл кезде үлгілі кедергі әруақытта тұрақты
мәнде болады. Көпір сұлбасының екі иығындағы R3 және R4 кедергілер
біркелкі кедергілі сымнан жасалады. Индикатордың бір қыспағы көпір
сұлбасының теңдігін жасау үшін кедергілі сымның үстімен қозғалып
отырады.
Қозғалғыш қыспақтың орны өлшеуіш көпірлік сұлбаның иықтарының
қатынасын көрсетеді.

(4.10)
Белгісіз кедергінің мәні
осы қатынасымен үлгілі кедергінің мәнін
көбейткенде табылады: RX=bRN.
Декадалық өлшеуіш көпір сұлбасының иықтарындағы кедергілердің
қатынасы әр уақытта тұрақты болады, көпірлік сұлбаны теңдік жағдайға
келтіру үшін декадалық кедергілер қолданылады. Бұл жағдайда өлшеу кезінде
b=R3/R4 – әр уақытта тұрақты болады. Өлшеу ауқымын үлкен санды
декадаларды өзгертіп таңдап алуға болады, ал көпір сұлбаны теңдеу үшін RN
кедергісін өзгерткенде индикатор нөл көрсетеді (4.4 сурет).

4.4 сурет - Декадалық көпір сұлбасы
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Үлгілі кедергі декадалық кедергіден тұрса, белгісіз кедергінің мәнін
RX=bRN сан түрінде алуға болады.
Өте аз шамадағы кедергіні (RX 0,1 Ом) өлшеуге дара көпірлік сұлбалар
жарамайды. Бұл кезде контактардың сымдарының кедергілері әсерін береді.
(4.5 сурет).

1 – контактардың өткінші кедергілері; 2 – қосатын сымдардың бөлімдерінің белгісіз
кедергілері.

4.5 сурет - Аз шамадағы кедергіні өлшейтін көпірлік сұлба
Қосымша өлшеудегі қателік екі RX және R3 резисторларды қосатын
сымдардан болуы ықтимал, себебі олардың кедергілерінің мәні RХ шамада
болуы мүмкін. Қосатын сымдардың өлшеу нәтижесіне әсерін тигізбеу үшін R Х
пен R3 жалғастырғанда потенциалдық қыспақтар қолданылады. Бұлар
қоскөпір сұлбасында қолданады (4.6 сурет).

4.6 сурет - Қоскөпірлік сұлба
В мен С нүктелердің арасындағы кернеудің түсуін R21және R41 қосымша
резисторлардың арқасында, А мен Д нүктелерінің арасындағы R2 мен R4
кернеудің түсуіндегі сәйкестендірілу болады. Мысалы,
R21 /R41 = R2/ R4

(4.10)

Сонда қоскөпірлік сұлбаның теңдігі, дара көпірлік сұлбаға сәйкес келеді.
RX/R2=R3/R4

(4.11)

Қоскөпірлік сұлбалар егер үлгілі кедергілер болса, 10-6 Ом дейін өлшей
алады, сонда өлшеу қателігі 0,1% шамада болады.
Өте үлкен дәлдікпен өлшеу үшін, R3 және RX кедергілердің
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қыспақтарының потенциалдық айырмашылықтары үлкен болу керек. Бұл
үшін 100 А ток жіберуге тура келеді, бірақ кедергі қызып кетуі мүмкін.
Бұл өлшеудің қателіктерін термоЭҚК-де көбейтуі мүмкін. Сондықтан,
қоскөпірлік сұлбадада кернеу көзін ауыстырып қосқыш болу керек. Сонда
токты екі бағытта өлшеп, кейін кедергінің екі өлшеу нәтижесінің
арифметикалық ортасын есептеп шығарады.
4.2 Реактивтік элементтердің параметрлерін өлшеу
Электроэнергетикада электр желілерінің реактивтік кедергілерін,
индуктивтік
орауыштың
және
сыйымдылықтың
(конденсатордың)
параметрлерін білу әруақытта қажет. Мысалы индуктивтік орауыш қысқа
тұйықталу тогының әсерін төмендетеді. Жоғары вольтты конденсаторлар
үлестіру құралғысы РУ 10 кВ реактивтік қуатты қарымталау үшін қолданады.
Мұның бәрі электр сүзгілерде қолданады, ал ол оперативтік байланыс не
жоғары вольтты желілерді басқару үшін керек.
РУ 10 кВ қолданатын конденсатордың басқы сыйпаттамасы: оның
сыйымдылығы мен диэлектриктегі шығындық кедергілік (4.7 сурет).
Бір тізбектік сұлба үшін шығындық бұрыштың тангенсі:
.

(4.12)

Индуктивтік орауышта осындай эквиваленттік орнын басу сұлбасымен
суреттеледі. Оның индуктивтік кедергісі:
(4.13)
ал сапалылығы
.

(4.14)

Конденсатордың не индуктивтік орауыштың параметрлері айнымалы
токтың көпірлік сұлбасымен өлшенеді.

а)

б)

в)

4.7 сурет - Конденсатордың эквиваленттік орнын басу сұлбасы (а):
векторлық диаграмма (б), кедергілердің үшбұрышы (в)
Айнымалы токтың өлшеуіш көпірлік сұлбасын әруақытта тұрақты токтың
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көпірлік сұлбасына келтіруге болады. Сонда екі сұлбаның да тепетеңдігі,сезімталдығы және өлшеу дәлдігі бір есептеу қатынасымен табылады, тек
қана айнымалы токтың көпірлік сұлбасында кернеу мен токтың амплитудасымен
қатар олардың фазалық қатынасында еске алу керек (4.8 сурет).

4.8 сурет - Айнымалы токтың көпірлік сұлбасы
Көпірлік сұлбаның тепе-теңдік кезінде нөл-өлшегішпен ток жүрмейді.
Бұл теңдік былайша жазылады:
.
(4.15)
Толық кедергіні ашып жазсақ:

.

(4.16)

Бұл теңдік мына жағдайда тура болады:

Z1Z4=Z2Z3;
φ1+φ4=φ2+φ3.

(4.17)

Бұл теңдеулер айнымалы токтың көпірлік сұлбасының амплитуда және
фаза жағынанда тең болуын камтамасыз етеді. Сыйымдылықты өлшеу көпір
сұлбасы тек қана сыйымдылықты өлшеу үшін жаратылған. Бұл көпір сұлбасы
сыйымдылықты, шығындық коэффициентті (конденсатордың) және басқа
параметрлерді өлшеуге арналған. Айнымалы токтың өлшеуіш көпір сұлбасы
ретінде Вина мен Шерингтің өлшеуіш сұлбалары қолданылады.
Винаның сұлбасында өлшейтін объект (Cx, tgδc) пен салыстыру сұлбасы
бір тізбекте орналасады, сонан кейін оларға параллель түрде кернеуді бөлгіш
ретінде R3 және R4 екі кедергі жалғастырылады (4.9 сурет).
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а)

б)

а) бір тізбекті шығынды қарымталау; б) параллелдік шығынды қарымталау.

4.9 сурет - Винаның өлшеуіш көпір сұлбасы
Көпірлік сұлбаның бір иығында шығыны аз үлгілі конденсатор CN мен
фаза деңгейлейтін кедергі RN орналасады.
Екі сұлбада
да жиілікке байланыссыз сыйымдылық және
конденсатордың шығындық кедергісін табамыз:
С= (R3/R4) ·CN ; Rv=(R3/R4) · R N.
(4.18)
Егер кернеудің жиілігі белгілі болса шығындану коэффициентін
табамыз: бір тізбектік орын басу сұлбасы үшін:

tgδc=ωCNRN

(4.19)

параллелдік орын басу сұлбасы үшін:

tgδc=1/( ωCNRN)

(4.20)

Орауыштың өз индуктивтігін және сапалығы, индуктивтік байланыс
электр тізбектерінің өзаралық индуктивтігін және байланыс коэффициентін
өлшеу үшін индуктивтік өлшеу көпір сұлбасы қолданады. Оның бірі
Максвеллдің өлшеуіш сұлбасы. Максвелдің өлшеуіш сұлбасы төменгі және
орташа жиілікте істейтін айнымалы токтың өлшеуіш көпірлер сұлбасы. Ол
орауыштың индуктивтігін және сапалылығын, не өзаралық индуктивтікті
өлшеуге арналған. Өлшеу кезінде индуктивтігі Lx және шығындық кедергісі
RW орауыш, шығындық кедергісі Rph үлгілі индуктивтікпен LN
салыстырылады, сонымен қатар бұл сұлбада фаза жағынан да тепе-теңдік
жасауға болатын болу керек. Барлық жағынан тепе-теңдік жасау үшін активтік
кернеу бөлгіш қолданылады. Ол не сымнан жасалған потенциометрден
тұрады не реактивсіз резисторларды (R3 және R4) қолданады (4.10 сурет).
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а)

б)

а) орауыштың индуктивтігін өлшеу сұлбасы; б) өзаралық индуктивтікті өлшеу сұлбасы.

4.10 сурет - Максвеллдің өлшеуіш көпір сұлбасы
Сұлбаның тепе-теңдік кезінде мына теңдеулер әділ болады:

Lx=LN·(R3/R4); RW=Rph(R3/R4); tgδL=(ωLN)/(Rph).

(4.21)

Өзаралық индуктивтікті өлшеу үшін екі орауыш бір-біріне қарсы
жалғастырылады және олар өлшеуіш сұлбаның жоғарғы тізбегіне орналасады
(4.10 б сурет).
Айнымалы ток кернеу көзінен ең алдымен L2 орауыштың орамасынан
өтеді. Өзаралық индуктивтік арқасында L1 орауыштың орамасында кернеу
индукцияланады. Егер L1 орауыштың өз индуктивтігі белгілі болса (егер
L1 M) онда өзаралық индуктивтік былай табуға болады:

.

(4.22)

Максвелл-Вина өлшеуіш көпір сұлбасы Максвелл мен Винаның
сұлбаларының құрамасы болып саналады (4.11 сурет).

4.11 сурет - Максвелл-Вина өлшеуіш көпір сұлбасы
Бұл өлшеуіш сұлба орауыш пен конденсатордың параметрлерін, кей
кезде активтік кедергілерді өлшеуге арналған. Жалпы алғанда бұл сұлба үшін
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тепе-теңдік жағдай былайша жазылады.
және

.

(4.23)

Орауыштың параметрін өлшеу үшін Х1 және Х2 ұяларға оны
жалғастырады (L=LX және R1=Rw).
Ал Х3 және Х4 ұяларына өлшеуіш конденсатор СN=C және R4 кедергісі
жалғанады. R3 және R4 кедергілердің арқасында сұлбаның тепе-теңдігін
орнатады, содан кейін орауыштың белгісіз параметрлерін табуға болады:

Lx=CN R2 R3; Rw=

;

tg L=

.

(4.24)

Конденсатордың параметрін өлшеу үшін Х3 және Х4 ұяларына
жалғастырады (орын басар сұлба бойынша С=Cx және R4=RV). Ал ХI және Х2
ұяларына өлшеуіш орауыш LN=L мен R1 кедергі жалғанады. R3 ті өзгертумен
сұлбада тепе-теңдік пайда болады. Сонда конденсатордың белгісіз
параметрлері былайша табылады:

C2=

; RV =

.

(4.25)

Өлшеудің резонанстық әдісі тербеліс контурдағы резонанстық
құбылыстардың пайда болуына негізделген. Тербеліс контуры үлгілі және
өлшенетін элементтерден құралады. Өлшенетін параметрлер, мысалы L, C, R, Q
резонанстық жиіліктің танымал тәуелділіктерінің негізінде анықталады. Активтік
және реактивтік кернеулердің байланысы конрурдың элементтерінің
параметрлерінің резонансында байқалады.
Резонанстық әдіс радиотізбектердің элементтерінің параметрлерін
жиілігі 1 кГц – 300 МГц дейін өлшеуге арналған. Бұл әдіс сапалылықты
өлшеуіш – куметрде толық қамтылған.
Куметрдің негізі үлгілі конденсатор Сэ пен үлгілі индуктивтік
орауыштан Lэ тұратын тізбектелген тербеліс контурдан тұрады.
Өлшеніп отырған Lэ орауышы Lэ орнына қолданылады, ал Сх
конденсаторы үлгілі Сэ – пен параллельді қосылады. Резонансқа келтіру С
сыйымдылығын өзгерту арқылы жүргізіледі. Конденсатордың кернеуін өлшеу
үшін, электронды вольтметрмен жұмыс жасау барысында кернеудің вольттық
бірлігі қажет. Сондықтан Q100 шамасы бар контурда кернеу 0,01 В болуы
шарт. Генератордың Ег шығыс кернеуі деңгейлік вольтметр көмегімен
алынады. Кернеудің деңгейін азайту үшін және генератордың шығыс кедергісі
мен контурдың кіріс кедергісін сәйкестендіру үшін конденсаторлық
аттенюатор (сыйымдылық бөлгіш) Са0,01 Сб қолданылады.
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Сөздік
Тізбектеп қосылған кедергіні өлшеуіш – измеритель последовательного
включения сопротивления.
Кедергіні өлшеуіштің параллелдік қосылу сұлбасы – сұлба
параллельного включения измерителя сопротивления.
Даралық көпір сұлбасы – одиночная мостовая сұлба
Салыстыру, нөлдік, дифференциалдық өлшеу әдістері – методы
измерения сравнения, нулевой, дифференциальный.
Эквиваленттік орнын басу сұлбасы –сұлба эквивалентного замещения.
Орауыштың сапалылығы, өзаралық индуктивтік – добротность катушки,
взаимная индуктивность
Шығындық кедергі, шығындану коэфициенті – сопротивление потери,
коэфициент потери.
5
өлшеу

Электрлік сигналдардың

жиілік – уақыттық параметрлерін

5.1 Жиілікті өлшеу әдістері мен аспаптары
Жиілікті өлшеу дегеніміз айнымалы токтың не кернеудің 1 секундтағы
периодының санын табу. Жиілікті өлшеу үшін дірілдегіш (вибрациялық)
өлшеуіш механизмдер, резонанстық әдіс, жиіліктерді салыстыру әдісі,
электрондық санағыштар не көпірлік сұлбалар қолданылады. Резонанстық
жиілік өлшеуіш – дірілдегіш өлшеуіш механизмдердің бір түрі (5.1 сурет).

а) құрылғы: 1 – қыздырғыш орама (электромагнит); 2 – металдан жасалған якорь (өзекше); 3 –
болаттан жасалған тілшіктердің қатары; 4 – конструкцияның ұстап тұрғыш элементі;
б) аспаптың шкаласы.

5.1 сурет - Резонанстық жиілік өлшеуіш
Тілшіктер қатары мен магниттен жасалған өзекше бір табанға бекітілген.
Сондықтан өзекше электромагнитке анда-санда тартылғанда бұл импульс табан
арқылы тілшіктерге беріледі. Ал тілшіктер әртүрлі қатаңдығы бар болаттан
жасалған тіліктерге орналасқан, сондықтан импульстың жиілігіне байланысты
резонансқа түсіп кернеудің не токтың жиілігін көрсетеді. Мұндай жиілік
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өлшеуіштер мотор-генераторлық қондырғыларда қолданылады.
Тарату құрылғыларында (РУ) жиілік электромагниттік жүйеде істейтін
логометрлер арқылы өлшенеді (5.2 сурет).

а) өлшеуіш сұлба ; б) аспаптың орауыштарындағы токтар.

5.2 сурет - Электромагниттік жүйедегі жиілік өлшеуіш
Логометрдің көрсеткіші токтардың бір-біріне қатынасымен табылады:
α=f(I2/I1).

(5.1)

Бір параллелдік тізбекке қосылған конденсатор мен индуктивтік орауыш
резонанстық тізбек құрады. Екінші параллелдік тізбекке кедергі мен
индуктивтік орауыш қосылған. Аспаптың екі параллельдік тізбектері екі түрлі
болғандықтан
(біреуі
кедергі-индуктивтік,
екіншісі
сыйымдылықиндуктивтік), олардағы токтар, бір жағынан олардың толық кедергілеріне кері
пропорционал болса, екінші жағынан, олардың жиілікке тәуелдігі әртүрлі.
Сондықтан логометрдің тізбектегі орауыштардың параметрлерін қалап алып,
токтардың тогысқан жерінде оның көрсеткіші 50 Гц болуын қамтамасыз етеді.
Мұндай қалқандық жиілік өлшеуіштердің басты қателігі 2,5%-дан аспайды.
Электржабдықтау жүйесінде электроэнергияның сапасы жиілік арқылы
стандартталған , сонда жиіліктің ауытқуы
%(1 Гц) дан аспауы керек (не
жиілігі тербелуі 0,2 Гц/с аспауы керек).
5.2 Жиілік пен периодты өлшеудің электрондық –цифрлық әдісі
Айнымалы токтың не кернеудің жиілігін не периодын білу үшін
абсолюттік әдіс қолданылады. Бұл әдіс электрон-цифрлық принципке
негізделген. Осы принципті 5.3 суретте көрсетілген кернеудің уақыттық
диаграммасына сүйене отырып қарастырайық.
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5.3 сурет - Кернеудің жиілік өлшеуіштегі уақыттық диаграммалары
Жиілік өлшеуіштің сұлбасында басты мәселе санау уақытын белгілеу.
Сонда осы уақытта толтырылған импульстердің саны:
N=Tcy/Tx=Tcyfx.

(5.2)

Осыдан белгісіз жиілікті табамыз:
fx=N/Tcy.

(5.3)

Жиілікті өлшеудің салыстырмалы қателігін өрнекті логарифмдеу мен
дифференциалдау арқылы табамыз:
,

(5.4)

мұндағы
– абсолюттік қателік, Гц;
– жиілігін өлшенген мәні, Гц;
– дискреттеудің абсолюттік қателігі, с.
Есептеуге оңтайлы болу үшін максималдық салыстырмалы қателіктің
формуласын қолданады:
;

(5.5)
.

(5.6)

Мұнда δс=(2…5)(10-7…10-9) – санау уақытының салыстырмалы
тұрақсыздығы.
(5.4) өрнектен абсолюттік қателіктің формуласын алуға болады:
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.

(5.7)

Жиілігі fx=50 Гц өлшегенде (5.7) формуланың 1 мүшесі 2 мүшеге
қарағанда аз болғандықтан, оларды елемеуге болады:

;

.

(5.8)
(5.9)

Жиіліктің 0,2 Гц тербелісін өлшеу үшін санау уақытын максимальдық
түрде алу керек:
(5.10)
Егер Тсу=10 с алсақ, онда Δmax=0,1 Гц болады. Бірақ, бұл жағдайда
өлшейтін уақыт созылады, сондықтан жиіліктің 1 с тербелуін бақылау қиын.
Енді айнымалы токтың периодын өлшеу мәселесін қарастырайық. 5.4
суретте периодометрдің уақтылық диаграммасы көрсетілген.
Периодометрде де жиілік өлшеуіш сияқты кернеудің уақыттық өзгеруі
импульстер қатарына түрлендіріледі. Мұндағы айырмашылық санау уақыт Тсу
іздейтін периодқа Тх тең болады. Осы уақыт аралық импульстік
қоздырғыштан қысқа импульстермен толтырылады. Бұл импульстер тактілік
жиілікпен (толтыру жиілігі) беріледі. Кей кезде оларды уақыттық таңбалар
деп атайды.
Импульстердің саны мынаған тең:
N=Tx/Tтж.
(5.11)
(5.11) өрнектен өлшеудің максимальдық салыстырмалы қателігін табуға
болады:
(5.12)
және максимальдық абсолюттік қателік
(5.13)
әдетте, қысқарылған өрнектерді қолданады:
;

.
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(5.14)
(5.15)

5.3 сурет - Периодометрдің уақыттық диаграммалары
Тіректі жиіліктің генераторы төртбұрышты периодикалық импульстер
шығарады, олардың жиіліктері fТЖ=1 МГц. Сондықтан уақыт таңба ТУТ=ТТЖ=1
мкс тең. Бұл жағдайда периодты өлшеудің абсолюттік қателігі
аспауы
керек. 50 Гц жиілікті өлшегенде саналатын импульстердің санын табуға
болады, егер Тх=0,02с
N=(0.02/10-6)=20000 имп.
Дешифратор бұл санды уақытқа айналдырып дисплейі өлшейтін
бірлікте береді.
Көбінесе электроэнергетикада периодты емес жиілік көрсететін
аспаптар қолданады. Бұл арифметика-логикалық түрлендіргіш арқылы
жасалады. 5.5 суретте периодометрдің негізінде жасалған жиілікті өлшейтін
аспаптың жалпы сұлбасы келтірілген.

КҚ – кіріс құрылғы; ҚҚ – қалыптастыру құрылғысы; ЭК – электрондық кілт; ИГ –
импульстер генераторы; ИС – импульстарды санағыш; АЛҚ – арифметика-логикалық
құрылғы; СИҚ – санды индикациялау құрылғысы.

5.5 сурет - Жиілікті өлшейтін аспаптың сұлбасы
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Бұл жиілікті өлшейтін аспаптыңда жұмыс істеу негізінде электрон –
цифрлық принципі алынған. КҚ сырттан келген сигналдарды өңдеп ҚҚ – ға
жібереді. ҚҚ келген импульстердің жиілігінің ауқымына қарап,ь санақ
уақытысын тауып оны ЭК-ға жібереіді. Электрондық кілт (И-логикалық
сұлба) ретінде істейтін түйісу құрылғысы өзінің шығысына тактылық
импулсьтарды (1 не 10 мГц) бекітілген санақ уақытысында ғана өткізеді.
Тактылық импульстар ИГ-ден алынады.
Сөздік
Дірілдегіш өлшеуіш механизмдер, резонанстық және салыстырмалы
әдістер, электрондық санағыштар – вибрационный измерительный механизм,
резонансные и сравнительные методы, электронные счетчики.
Жиілік өлшеуіштің сұлбасында санау уақытын белгілеу – определить
время счета в схеме частотометра.
Генератордың тіректі жиілігі – опорная частота генератора.
Цифрлық өлшеуіш аспаптар – цифровой измерительный прибор.
Кернеуді уақыт аралығына түрлендіргіш аспап – прибор для
преобразования напряжения в интервал времени.
6 Цифрлық өлшеуіш аспаптар
Цифрлық өлшеуіш аспаптар (ЦӨА) деп өлшеудің нәтижесі сан түрінде
берілетін аспаптарды айтады. Олардың көп түрлілігіне қарамай негізгі
құрылыстары бірдей болып келеді (6.1 сурет).

КҚ – кіру құрылғысы; Тр1, Тр2, Тр3 – бір шаманы басқа шамаға түрленгіштер; АСТ –
аналог-сандық түрлендіргіш; ИС – импульсті санағыш; СИ – сандық индикация (дисплей);
БҚ – басқару құрылғысы.

6.1 сурет - Цифрлық аспаптың функционалдық сұлбасы
Кіру құрылғысы кернеуді не токты өлшеу шегін кеңітуге арналған. Ол
ішіне кіру құрылғысы қосымша резисторлар мен шунттардың жиынтығын
қолданады. Цифрлық өлшеуіш аспап басты сигнал көп рет келгеннен кейін
өлшей бастайды. Бұл аспаптардың өлшейтін сигналдарды түрлендіретін
бөлшектерін өлшеуіш түрлендіргіштер деп атайды. Егер аналогтық сигнал
басқа аналогтық сигналға өзгерсе, онда өлшеуіш түрлендіргіш аналогтық деп
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атайды, егер аналогтық сигналды сандық түрге не керісінше өзгертсе,
өлшеуіш түрлендіргішті аналог-цифрлық не цифр – аналогтық деп атайды.
Егер ақпараттық параметр бірнеше бекітілген шамада болса, бұл сигналды
дискреттелген не квантталған деп атайды. Квантталу Тр1 – түрлендіргіштің
арқасында жасалады, сонда өлшейтін сигнал t уақыт аралығында әртүрлі
деңгейде дискреттеледі (6.2 сурет).

6.2 сурет - Уақытпен кванттау және деңгеймен дискреттеу
6.2 суретте көрсетілгендей аналогтық сигнал U(t) уақыт бойынша
бірінен кейін бірі болатын дискреттелген шамалармен Ui (ti) ауыстырылады.
Цифрлық өлшеуіш аспап ақпаратты тек қана дискреттелген уақыт кезінде сезе
алады. Бұл уақыттың кезі басқару құрылғысы арқылы белгіленеді. Енді
алынған дискретті сигналды (тұрақты кернеу) аралық (промежуточный)
параметрге түрлендіру керек. Бұл параметр ретінде Тжа уақыт аралығы
алынған, мұны жүйелік аралық деп атайды. Бұл аралыққа қоятын міндет, ол әр
уақытта өлшейтін кернеуге пропорционал болу керек.
Бұл түрлендіру кернеу-уақыт аралығы (санайтын уақыт) Тр2 екінші
түрлендіргіште жасалады. Санайтын аралық уақыт, салыстырмалы әдіспен,
өлшейтін кернеуді уақытпен біркелкі (пропорционал) өсетін тіректі
(калибрленген) кернеумен салыстыру арқылы табылады (6.3 сурет).
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а)

б)
а) жұмыс істеу сұлбасы; б) кернеулердің уақыттық диаграммасы.

6.3 сурет - Кернеуді уақыт аралығына түрлендіргіш аспаптың сұлбасы
Тіректі кернеу G1 генератормен жасалады. Бұл генератордың шығыс
кернеуі U0 (t) сызықшамен біркелкі өседі. Ара тәрізді кернеу уақытпен
біркелкі өседі, оның басты бұрышы
. Түрлендіру үдерісі басқару
құрылғының (БҚ) арқасында бір уақытта t1 басталады. Егер U =U0 болса,
салыстыру құрылғы t2 уақытында сигнал береді. Осыдан кейін екі күйі бар
триггер Uтр строб (тіректі) импульс жасайды, оның уақыт ұзындығы санайтын
уақытқа тең:

Тси = t2 – t1.
Уақыттық диаграммадағы үшбұрыштан табатынымыз

Тси = U tga
егер = const болса, онда tg

= C1, сондықтан
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(6.1)

Tси = C1 U.

(6.2)

Үшінші түрлендіргіш ТР3
уақыт аралығын N санды импульстерге
түрлендіреді. Бұл үшін электрондық жүйелі әдіс қолданады. Бұл әдіс бойынша
өзгеріп тұратын санайтын уақыт (Тси) үлгілі генератордан G2 алынған үлкен
жиілікті төртбұрышты импульстермен толтырылады (6.4 сурет).
ЦӨА 220В электр желісіне қосқанда жиілігі 1мГц үлгілі генератор
жұмыс істей бастайды. Генератордың импульстері электрондық кілтке келеді,
оның ашық уақыты Тси. Импульсті санағыш ИС импульстерді санап, олардың
бір-бірін қоса бастайды:
(5.17) өрнекті қолдансақ

N = Тси / Тго .

(6.3)

U = NТго / С1

(6.4)

егер Тго = сonst, онда Тго/С1 = С2

U = C2 N .

(6.5)

а)

б)
а) түрлендірудің жұмыс істеу сұлбасы; б) кернеулердің уақыттық диаграммасы.

6.4 сурет - Кернеуді түрлендірудің жұмыс істеу сұлбасы
Сөйтіп, өлшейтін кернеу импульстің санына пропорционал болады. Бұл
импульстердің ИС тағы жиынтығы кодтарды түрлендіргіште түрлендіріп
эпидтық-кристалдық алфавиттік-сандық индикаторға кіреді, сонда өлшеу
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нәтижесін сан жүзінде көреміз.
Сөздік
Цифрлік өлшеуіш аспаптар-цифровые измерительные приборы.
Уақытпен кванттау және деңгеймен дискреттеу-квантование по времени
и дискретизация по уровню.
Кернеуді уақыт аралығына түрлендіргіш-преоброзователь напряжения
на пропорциональную длительность времени.
Тіректі импульс-строб импульс.
Электрондық кілт-электронный ключ.
7 Электрлік өлшеудің осциллографтық әдістері
7.1 Электрондық осциллографтың жұмыс істеу принципі
Электрондық осциллографтың (ЭЛО) басқы негізі болып электрондық
сәуле трубкасы (түтік) (ЭСТ) болып саналады. ЭСТ-ның ішіне төртбұрышты
жұқа табақшалардан жасалған екі жұп электродтар орналасқан: олардың бір
жұбы вертикалдық, екінші жұбы горизонтальдық болып саналады. ЭСТ-ның
дөңгелек экранының төртбұрышты пердесі бар, оған қалыптасқан бөліктері
бар тор орналасады. ЭЛО-ның басқа функционалдық блоктары Y және X
арналарында орналасқан, олардың екі арнадағы атқаратын істері бірдей. Ол
функционалдық блоктар мыналар: аттенюаторлар, кіріс сигналды бөлгіштер,
кеңжолақты күшейткіштер (10, 20, 50 МГц). Тек қана Y арнасы кідірту
желісімен
жабдықталған
(олармен
телевизиялық
аппараттарда
жабдықталады).
Әруақытта ЭЛО екі режімде жұмыс істей: біріншісі, сигналдарды
бақылау және олардың параметлерін өлшеуге байланысты, екіншісі, екі
сигналдың өзара әрәкеттестігін бақылау және өлшеу болып саналады.
Бірінші режімдегі өлшеу 7.1 суретте көрсетілген құрылымдық сұлбасы
арқылы жүргізіледі.

7.1 сурет - Сигналдың формасын зерттеу және параметрлерін өлшеу
режіміндегі ЭЛО-ның құрылымдық сұлбасы
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Бұл сұлбада Y арнасы квадратта көрсетілген, оның вертикаль бойынша
ығысу коэффициенті Кв, өлшемдік бірлігі В/бөлік немесе мВ/бөлік. Егер Y
кірісіне синусоидалдық кернеу қоссақ, мысалы uy=Umysin  wt, онда ЭЛО-ның
экранында ұзындығы Ly=2Umy/КВ вертикалды сызық көреміз. Бұл сигналдың
жаймалаған суретін көру үшін горизонталь табақша электродтқа жаймалау
генераторынан ерекше формалы кернеу қосу керек. Жаймалау сигналы үшін
ара тәрізді өзгеретін сигнал қолданылады.

7.2 сурет - Жаймалау сигналы
Жаймалау сигналдың периоды, немесе оның ұзақтығы, дискретті түрде
өзгереді, бірақ әр сатының ішінде біркелкі өзгертуге болады. Дискреттік
өзгерту жаймалау коэффициентімен белгіленеді, оның өлшемдік бірліктері
с/бөл, мс/бөл, мкс/бөл (7.2 сурет).
Егер ЭЛО-ны іске қосып, ал Y кірісіне ешнәрсе бермесек, оның
экранында тек қана жаймалау сызығы тұрады.
Егер екі сигналда болса, біреуі өлшейтін сигнал Uy(t), екіншісі жаймалау
кернеуі Uж(t), онда ЭЛО-ның экранында, керекті жағдай орнаған кезде,
синусойдалдық сигналдың тұрақты суретін көреміз. Бұл сигналды
осциллограмма деп атайды (7.3 сурет).
Төменгі жағдайда сигналдың тұрақты кескінін көреміз:

Тж=nTy,
мұнда n=1,2,3, бұдан үлкен емес.
Егер n=1 болса, экранда сигналдың 1 периодын, n=2 болса – екі
периодын, n=3 болса – үш периодын көреміз.
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7.3 сурет - Электрондық осциллографтағы жаймалау үдерісі
Үлкен қуыстылығы бар импульстық сигналдарды (q=Tu/τu) зерттеу үшін
күтуші жаймалау үдерісін қолданады (7.4 сурет).

7.4 сурет – Өлшенетін импульстар мен күтуші жаймалаудың
импульстары
7.4 суретте көрсетілгендей күтуші жаймалаудың импульстары
өлшенетін импульстарға қарағанда сәл ерте басталып, сәл кейін бітеді.
Үзіліссіз жаймалау сияқты күтуші жаймалау кезінде өлшенетін сигналдарды
кідірту керек (кідірту желісі) және олардың басталу уақытын
синхронизациялау керек.
7.2 Электрлік сигналдардың параметрлерін өлшеу
7.5 суретте екі сигналдың өзара әрекеттестігін зерттеу үшін ЭЛО-ның
құрылымдық сұлбасы көрсетілген.
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7.5 сурет - Y-X режімі
Бұл жағдайда әр сигнал өз кіріс блогына қосылады. Егер олар
синусоидалдық сигналдар болса экранда Лиссажу фигураларының кескіндерін
көреміз. Олар не оңай (7.6,а сурет), не күрделі (7.6,б сурет) болуы мүмкін.

7.6 сурет - Лиссажудың фигуралары
Лиссажудың оңай фигуралары фазалардың ығысу бұрышын табуға
қолданылады, ал күрделі фигуралары сигналдардың жиілігін табу үшін керек.
ЭЛО модульденген сигналдарды талдау үшін керек, ал модульденген
сигналдар жоғары жиілікті сигналмен ақпараттарды тасымалдау үшін
қолданады. Амплитудалық модульдеу (АМ) – модульдеудің бір тәсілі, бұл
кезде сигналдың амплитудасы уақытпен өзгереді. Жоғары жиіліктегі
толқынның (Uжж) амплитудасы тасымалдайтын ақпараты бар төменгі жиілікті
толқынның (Uжж) тактысына қарай өзгереді (7.7 сурет).

7.7 сурет - Амплитудалық модульдеу
АМ-нің басты параметрі болып оның модульдеу коэффициенті
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саналады. Модульдеу коэффициентін табу үшін де ЭЛО қолданады (7.8
сурет). Бұл жағдайда модульденетін жоғары жиіліктегі кернеу (Uжж) Y-кірісіне
қосылады, ал модульдейтін төменгі жиіліктегі кернеу (Uтж) X-кірісіне
қосылады.

7.8 сурет – Осциллографтың модульдеу коэффициентін табу үшін
қолдануы
Бұл жағдайда экранда модульдеу трапецияның кескіні пайда болады.
Сол трапецияның параметрін өлшеп модульдеу коэффициентін табуға болады:
ba
m
.
ba
Кейінгі кезде осциллографпен жұмыс істеуді жеңілдету үшін оларды
микропроцессорлармен (МП) жабдықтайтын болады. Көбінесе ЭЛО-ның
жұмыс программалық логикалық контроллерге (ПЛК) негізделген. Сондықтан
мұндай ЭЛО-ны цифрлық депте атайды (ЦО) (7.9 сурет).
Мұндай осциллографтарда не цифрлық өлшеуіш аспатарда МП олардың
жұмыс режімін басқару үшін және өлшенетін сигналдардың параметрлерін
есептеу үшін қолданылады. Сондықтан МП жабдықталған осциллографтар
күрделілігіне байланысты «интелекті» (зерделі) аспап депте атайды (7.9
сурет).
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7.9 сурет - ЦО-ның жалпы құрылым сұлбасы
Цифрлық осциллограф (ЦО) МП-ны қолданғанда, оның басқару сұлбасы
мен сигналдарды күшейту, жаймалау жылдамдығын реттеу сұлбаларын да
оңайлатады. Сонан кейін бір функциядан екінші функцияға ауысуда
дыбыстық сигналмен не пернені басумен оңай жасалады. Осы жағдайға
байланысты осциллографтың алдынғы панеліде өзгерді. Бұл осциллографта
диалогтік режімде істеуге болады. Мысалы, экранда операторға не істеу керек
екендігі көрсетіледі, орталық процессор өлшейтін сигналдың табылғандығын
хабарлайды. Жадтау құрылғысында вертикалдық және горизонталдық
арналардың калибрлік коэффициенті сақталады.
МП-ның арқасында өлшенетін параметрдің барлық өзгеру ауқымында
калибрлеу қамтамасыз етіледі. Өлшеу ауқымыда автоматтық түрде
тұрақтанады. ЭЛО-ны аспаптық интерфейс арқылы жүйелік контроллерден де
басқаруға болады.
Қазіргі кездегі микропроцессорлық техниканың дамуына байланысты
осциллографты толық автоматтанған анализатор түрінде жасауға болады (7.9
сурет). Мұндағы осциллографта басты блоктар болып аналогтық, аналогтық
сигналдарды дискреттейтін және цифрлық блоктар жатады.
Аналогтық блок болыап өзіндік жұмыс істей алатын осциллограф
саналады. Сигналдарды дискреттеу блогында АЦТ арқылы сигналдырды
цифорлық эквивалентке, одан кейін ЦАТ – ның көмегімен кодтық
комбинацияларды кернеуге түрлендіреді.
АЦТ мен ЦАТ- тың жұмыстары қосымша шұгыл және тұрақжадты
блоктары бар микропроцессор – контроллермен басқарылатын. Кәзірге
цифрлық осциллографтарды және микропроцессорларды қолдану өзін өзі
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диагностика жасауға және өлшну блоктарын тесттеуге мүмкіндік береді.
Сөздік
Кіріс сигналды бөлгіштер-делители входного сигнала.
Кеңжолақты күшейткіштер-широкополосные усилители.
Кідірту желісі-линия задержки.
Екі сигналдың өзара әрекеттестігі-взаимодействие двух сигналов.
Сигналдарды екі бағытқа жаймалау-развертка сигналов в двух
направлениях.
Үлкен қуыстылығы бар импульстар-импульсы с большой скважностью.
Күтуші жаймалау-ждущая развертка.
Фазалардың ығысу бұрышы-угол сдвига фаз.
Амплитудалық модульдеу-амплитудная модуляция.
Жоғары жиіліктегі толқын-высокочастотная волна.
Модульдеу коэффициенті-коэффициент модуляции.
Жадтау құрылғысы-устройство памяти.
8 Электрлік куат пен энергияның шығынын өлшеу
8.1 Қуатты өлшеудің әдістері
Қуатты өлшеу дегеніміз электр қуатының мәнін табу. Қуатты өлшегенде
оның бірнеше құраушыдан тұратындығын ұмытпау керек: активтік,
реактивтік және толық қуат. Кей кезде қуатты өлшеуге оның коэффициентін
өлшегенді жатқызады. Тұрақты токтың қуатын өлшеу дегеніміз тұрақты
токтың тізбегіндегі электрлік активтік қуатты өлшеу деген. Егер қосалқы
әдіспен қуатты өлшесек, онда кернеу мен токты табу керек. Шынында,
электрлік қуат ток пен кернеудің көбейтіндісіне тең. Егер токты және кернеуді
өлшеп, олардың мәнін тапсақ, онда тұрақты токтың активтік қуаты тең:
P= = U= I = .
(8.1)
Айнымалы кернеу мен токтың тиімді мәнін (эфф. знач) өлшеу арқылы
толық қуатты табуға болады. Ол
S = Uw Iw .
(8.2)
Токты және кернеуді (айнымалы) түзеткіш сұлба арқылы өлшеуге болады.
Қуатты тапқан кезде оның кернеудің көзінің қуаты ма, не жүктеменің алған
қуаты ма, соны ажырата білу керек. Кез келген өлшеуіш құрал өзінің пайдалану
қуаты болады, сондықтан қуаттың аз шамасын өлшеген кезде осы жағдайды еске
алу керек. Ол ескертпе: U, I – кернеу мен токтың өлшенген мәндері; PB –
вольтметрдің пайдаланған қуаты; RB – оның ішкі кедергісі. PI=I2 RI –
амперметрдің пайдаланған қуаты; RI – оның ішкі кедергісі.
Тұрақты токты және кернеуді өлшеу үшін шунтты не қосымша кедергісі
бар магнитоэлектрлік жүйедегі аспаптар қолданады. Ал, айнымалы ток пен
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кернеуді өлшеу үшін электромагниттік және электродинамикалық
жүйелердегі
аспаптар
қолданады. Қуатты
өлшеудің
ең
оңайы
электродинамикалық өлшеуіш механизмнің негізінде жасалған ваттметрмен
өлшеу (8.1 сурет).

8.1 сурет - Ваттметрді қосу сұлбасы
Қуатты өлшегенде ваттметрдің шкаласының теңдеуі мына түрде
болады: тұрақты ток үшін:
(8.3)
айнымалы токта
(8.4)
мұндағы

пропорциялық коэффициент.

Дәлдік класы 0,5 Д539 ваттметрдің шкаласы біркелкі, 150 бөлісі бар ол
150 В арналған; Сонда паралелдік тізбектегі номиналдық ток 3 мА, біртізбекке
қосылған орауыштың шыдайтын тогы 5А, ал кедергісі: Rа = 0,002 Ом. Кейде
ваттметрді косинустық депте атайды, себебі ол
кезінде
өлшемденеді. Ваттметрдің тұрақтылық коэффициенті:
,

(8.5)

мұндағы IH, UH - номиналдық ток пен кернеу;
– номиналдық бөліс саны.
Айнымалы токтың желісіндегі қуатты өлшеу үшін әртүрлі әдістер
қолданады. Оңай әдіс-бір ваттметрдің әдісі. Бұл әдіспен активтік қуатты
бірден табуға болады. Активтік қуат-электрлік пайдалы қуат. Бұл қуат әдетте
әрекет жасайтын активтік қуат, қыздырады, механикалық әсер береді, электрқұрылғыларын қимылдатады. Тұрақты токтың тізбегінде не айнымалы токтың
активтік жүктемесінде (cosφ =1) активтік қуат болады P=UI. Айнымалы
токтың тізбегіндегі кез келген жүктемеде, тек қана токтың активтік құрамы
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ғана жұмыс істейді, тек сол ғана пайдалы:
.

(8.6)

Бір ваттметр әдісі екіжелілі тұрақты токтың қуатын өлшеуге,
бірфазалық айнымалы токтың активтік қуатын өлшеуге арналған.
Симметриялық жүктелген 3 фазалық 3 не 4 сымды жүйелердің активті орын
қуатын өлшеу 8.2 суретте келтірілген.

а) 3 фазалы 4 сымды электр желісі; б) 3 фазалы 3 сымды электр желісі.

8.2 cурет - Бір ваттметрлік әдіс. Симметриялы жүктелген желілердің
активтік қуатын өлшеу
Симметриялық жүктелген кезде қуат барлық фазаларда бірдей, сондықтан,
көбінесе қуатты бір фазада өлшеп алады да, одан кейін алынған нәтижені 3-ке
көбейтеді. Не 3-ке көбейту аспаптың шкаласын өлшемдеу кезінде ескеріледі. 3
сымды жүйеде ваттметрдің кернеулік тізбегін қосымша кедергі R0 арқылы қосу
үшін әдейі жасанды нөлдік нүкте жасалады (8.2,б сурет).
Жүктеменің толық не жартылай ассиметриялық қосылу кезінде қуатты
өлшеу үшін 3 ваттметрлік әдіс қолданады. Бұл әдіс симметриялы не симметриясыз
жүктелген 3 фазалық желілерде активтік қуатты өлшеу үшін арналған.
3 фазалық желілердің толық активтік қуаты 3 фазаның қуаттарының
қосындысына тең:
.

(8.7)

Бұл қуатты табу үшін әр фазада қуатты 3 ваттметрмен бір кезде өлшейді.
Бұл жағдайда ваттметрлерді бірден, не жартылай жанамалы не толық
жанамалыретінде қосуға болады. 4 сымды жүйелерде ваттметрлер қосымша
кедергі арқылы нөлдік сымға қосылады.3 сымды жүйелерде үш кернеудің
тізбектері қосымша кедергілер арқылы жасанды нөлдік нүктемен қосылады.368

10кВ тың айнымалы токтың электротораптарында қуатты өлшеу үшін кең
тараған екі аспаптың әдісі – Аронның сұлбасы қолданады (8.3 сурет).
Активтік қуат былай табылады.
.

(8.8)

а) 2 ваттметрлік әдіспен активтік қуатты өлшеу; б) қуаттық коэффициенттің
өлшенген қуаттарға қатысы P1/P2.

8.3 сурет - Арон сұлбасы
Мұндағы
– PW1 ваттметрдің көрсеткіші (бөліс саны); – PW2
ваттметрдің көрсеткіші (бөліс). Егер ток пен кернеудің фазаларының
айырмашылығы 60-тан асса (cosφ < 0,5 ) онда бір ваттметрдің көрсеткіші теріс
бағытқа ауытқиды. Сондықтан ол ваттметрдің екі қыспағын орын ауыстырып,
оның көрсеткішін оң бағытқа ауыстырады, оның көрсеткішінен екінші
ваттметрдің көрсеткішін алып тастайды.
Симметриялық жүктелген торапта Арон сұлбасы арқылы активтік екі
қуатты өлшегеннен кейін, қуаттың коэффициентін табуға болады:

(8.9)
Кернеудің датчигі үлгілі кедергімен токты бөлуден тұрады. Токтың
датчигі токты кернеуге түрлендіргіш электрондық трансформатордан тұрады.
Одан кейін бұл сигналдардың мәні көбейтіліп бір-біріне лездік қуат табылады.
Бұл қуат интегралдық «қуат-жиілік» түрлендіргішке келеді. Бұл
түрлендіргіштер ресейдің өндірістерінде шығарылады.
Егер электрондық санабыштың оңай түрін алсақ, тек қана импульстарды
санау керек болса, не ақпаратты дисплейге шығару керек болса, не авария
болған кезде қорғау керек болса бұл жүйе MOTOROLA ФИРМАСЫНЫҢ
МС68НС05К11 микроконтроллерінің арқасында жасауға болады.
.
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8.2 Энергияның шығынын өлшеу
Энергияның шығыны деп электр пайдаланушыларға белгілі бір уақытта
(сағ., сөтке, ай, жыл,) берілген қосынды қуатты айтады. Ол былайша
жазылады:
.

(8.10)

Электрэнергияның шығынын әлбетте электрсанағыш арқылы өлшейді.
Олар электрмеханикалық, электрондық не сандық түрде болады.
Электромеханикалық санағыш интегралдық аспап болып индукциялық
жүйеге жатады. Ол жылжымалы және жылжымалы емес бөліктерден тұрады.
Оның жылжымалы емес бөлігі екі электрмагниттен тұрады: біреуі токтық,
біреуі айналдырма момент алуға арналған кернеулік. Тұрақты магнит қарамақарсы момент алу үшін қолданады. Санағыштың жылжымалы бөлігі
алюминийден жасалған дөңгелектен тұрады. Ол дөңгелектің диаметрі 90 мм,
қалыңдығы 1,2-1,5 мм, дөңгелек алюминийден жасалған оське бекітіледі.
Электромагниттер – орамасы бар электротехникалық болаттан тұратын
магниттік жүйелер. Токтық ораманың сымдары санағыштың номиналдық
тогына байланысты жуандау келеді. Оның орам саны да аз, электр желісімен
бір тізбекке қосылады. Кернеулік орама диаметрі 0,08-0,12 мм жіңішке
сымдардан жасалады, оның орамының саны 8-12 мыңнан асады және ол
электр желісіне параллелдік түрде қосылады.
Электрмагниттерден пайда болған магниттік ағындар
және
дөңгелекті тесіп өтіп, онда жасанды токтарды тудырады. Бұл токтармен
айнымалы магниттік ағындар әсерлескенде дөңгелекте айналдырма момент
пайда болады:
,

(8.11)

мұндағы Ка – конструкциялық коэффициент.
Тежеуіш момент тұрақты магниттен пайда болады:
,

(8.12)

мұндағы
– конструкциялық коэффициент;
– тұрақты магниттің ағыны;
n – дөңгелектік жылдамдығы.
Орнықты болған кезде
, энергияның шығынын былайша жазуға
болады:
(8.13)
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мұндағы N – дөңгелектің толық айналу саны;
СН – санағыштың номиналдық тұрақтысы, Вт·С/айналым.
Санағыштың номиналдық тұрақтысы Сz беріліс санымен табылады.
Беріліс саны Сz электрлік санағыштың дөңгелегінің өлшем бірлігіне тең
айналым саны. Әр электр санағыштың бетінде «1 кВт·сағ = Сz айналым» деген
жазу бар. Ол Сz 1 кВт·сағ кететін айналым саны деген, тағы да айтқанда,
көрсеткіштің 1 кВт·сағ өзгергендегі айналымның саны. Санағыштың
номиналдық тұрақтысының мәнін нормалағанда сандық қатардың
мүшелерінен, не ондық; не еселік бөліктерін алады. Мысалы: 120,150; 187,5,
240; 300; 375,480; 600; 750; 960 сияқты Сz білгеннен кейін СН табуға болады:

(8.14)

.

Санағыштарға келесі метрологиялық сипаттамалар бекітілген:
номиналдық кернеу –бұл кернеу санағыштың параметрлерін нормалағандағы
басты кернеу. Ол 1 фазалық санағыштарға 127 және 220В тең, ал 3 фазалық
санағыштарға 127,220,380 В тең. Кей кезде, ол 100 В тең, егер кернеулік
орамаға өлшеуіш трансформаторды қоссақ; номиналдық ток - бұл ток
санағыштың параметрлерін нормалаудың негізі болып саналады. Ол 1 не 3
фазалық санағыштарда 5 не 10А тең; басты қателік – белгілі жүктемеде
санағыштың электр энергиясын өлшегендегі салыстырмалы қателігі:

W

мұнда

=

,

(8.15)

- шындық тұрақты, оны ваттметр мен секундомермен өлшейді
=

,

(8.16)

мұндағы
– t cек. уақытында санағыштың дөңгелегінің айналымының
бүтін саны;
– ваттметр көрсеткіші, Вт.
Санағыштың дөңгелегінің айналым санын оның шетіне салынған қара
таңба арқылы білеміз. Ол таңба санағыштың қаптамасындағы орналасқан
көрсету әйнегінде көрінеді. Аспаптың қалқаншасы көрсету әйнегіне жақын
орналасады, онда санағыштың дөңгелегі мен санауыш механизмінің санды
барабаны көрінеді. Қалқаншаға санағыштың паспорттық белгілері жазылған:
беріліс саны, ГОС-тың номері, зауыттың номері, жасалған жылы т.б.
Санағыштың қаптамасының төменгі жағында оны электр желісіне қосуға
арналған қыспақтар орналасқан .
Рұқсат берілген салыстырмалы қателікке байланысты электрсанағыштар
әртүрлі дәлдік класпен шығарылады. Мысалы
1
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фазалық СО – 5И индукциялық санағыш 2,5 дәлдік класына жатады, оның
сезімталдығы номиналдық токтың
-нан кем емес. Оның санауының дәлдігі
өлшейтін токтың шамасымен номиналдық токтан
асқанда да сақталады.
3 фазалық электр тізбектеріндегі электр энергиясын есепке алу үшін 2
не 3 элементті санағыштарды қолданады. Бұл санағыштар екі не үш 1
фазалық механизмдердің жинағы болып саналады. Олардың айналдыру
моменті бір жылжымалы бөлікке әсер етеді. Жалпы айналдыру момент бөлек
элементтердің айналдыру моменттерінің қосындысы болып саналады.
Конструкция жағынан 2 элементті санағыштар 1 не 2 дөңгелекті болып
жасалуы мүмкін.
РУ-8-10 кВ электр энергиясының шығынын өлшеу үшін дәлдік класы
1,0 санағыштар қолданады, бірақ олар желіге өлшеуіш трансформатор арқылы
қосылады.
Қазіргі кезде электр энергиясының шығынын өлшеу үшін электрондық
санағыштар қолданады. Соның бірі көпфункциялық микропроцессорлық
электрондық санағыш «Альфа».
Олар келесі жағдайларды қамтамасыз етеді:
а) 0,2 және 0,5 дәлдік класпен 4 нарықтық зонада эл. шығынын өлшеу;
б) активтік және реактивтік энергиялар мен қуаттарды екі бағытта өлшеу;
в) ертеңгі және кешкі сағаттардағы қуаттың максималдық шамасын өлшеу;
г) жүктеменің сызбасын жазу және санағыштың жанында сақтау;
д) өлшеудің нәтижелерін сандық байланыс каналдарға жіберу.
Егер элементтік базаны және ақпаратты өңдеу алгоритмін керекті түрде
алса электрондық санағыштардың дәлдік класы өте жоғары болуы мүмкін.
Олардың арқасында статистикалық зерттеулер жүргізуге болады: жүктеменің
пайдаланатын орташа қуатын және оның дисперсиясына жиналған энергия
туралы ақпаратты сақтау. Олар электрмеханикалық санағыштарға қарағанда
жеңіл, көлемі аз, онан кейін сандық дисплейді қолданғанда көрсеткішті
байқау пайдаланушыларға оңтайлы.
Cөздік
Активтік, реактивтік және толық қуат - активная, реактивная и полная
мощность.
Жартылай ассиметриялық қосылу - неполное ассиметрическое
соединение.
Жасанды нөлдік нүкте- искуственная нулевая точка.
Қыспақтар, электросанағыш, орама - зажимы, электросчетчик, обмотка.
Айнымалы магниттік ағындар - переменные магнитные потоки.
Санағыштың номиналдық тұрақтысы - номинальная постоянная
счетчика.
Айналу моменті- момент вращения
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2 бөлім. Электрлік өлшеуге арналған есептер мен жаттығулар
Бұл есептер мен жаттығулардың түп нұсқалары Э.Г.Атамалян [2] мен
З.А.Хрусталевваның [8] орыс тілінде жазылған жоғары оқу орындарына
арналған оқу құралдарынан алынған.
1 Электрлік токты өлшеу
1. Амперметрдің көмегімен токтың салыстырмалы қателігін өлшеу,
мұндағы ішкі кедергі RА, тізбектеп қосылған қорек көзінің ЭҚК-сі E және
кедергісі R (1.1 сурет).
Шешімі. Амперметрді қосқанға дейінгі тізбектегі токтың нақты мәні:
I = E/RА.
Тізбектегі өлшенген токтың мәні:
I=E/R+RА.
Токтың салыстырмалы қателігі:

 сал 

I x  I E /( R  RA )  E / R
RA / R


.
I
E/R
1  RA / R

Егер амперметр мен тізбекке қатысты кедергілердің қатынасын қуаттың
қатынасына РА (амперметрдің) және Р (тізбектің) ауыстырсақ, онда

 сал  

PA / P
.
1  PA / P

Берілген
өрнекке
қарап,
тізбектегі
қуатпен
салыстырғанда
амперметрдағы қуат кем болған сайын, салыстырмалы қателік те кем болады.
Сондықтан тізбекке тізбектеп қосылған амперметр, аз кедергіге ие болу керек,
яғни RА→0.

1.1 сурет
2. Токтың салыстырмалы қателігі γсал = 1 %-тен аспайтындай болу үшін
І=0,1:0,5 мА токты өлшеу үшін магнитэлектрлік миллиамперметрдің дәлдік
класын анықтау керек, егер оның соңғы шкаладағы шамасы Іном = 0,5 мА
болса.
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I
құрылғының бастапқы
I
шкаласынан көп, өйткені абсолюттік қателіктің мәні ∆І құрылғының
шкаласының барлық ауқымында бірдей. Сондықтан I=0,1 мА болған кезде ∆І
анықталады:
Шешімі. Салыстырмалы қателік  сал 

I   сал I  0,01  0,1  103 A  106 A.
Құрылғының дәлдік класы келтірілген қателікпен табылады:

 нег  I / I ном  106 /(0,5  103 )  0,002.
Демек, таңдалынған құрылғының дәлдік класы 0,2 болу керек.
3. Егер өлшеу үшін ауқымы 15 мА (дәлдік класы 0,5) және 100 мА
(дәлдік класы 0,1) болатын екі аспап қолданылса, қандай жағдайда өлшенген
токтың I=10 мА салыстырмалы қателігі кіші болатынын анықтау.
Жауабы: ±0,75%; ±1%.
4. Бір мәнді токқа тізбектеп қосылған дәлдік кластары әртүрлі
магнитоэлектрлік
миллиамперметрлердің
максималдық
көрсету
айырмашылығын анықтау.
Шешімі. А1 және А2 миллиамперметрлердің өлшеу шегі бірдей дейік:
Іном1 = Iном2 = Iном. А1 миллиамперметрлердің дәлдік класы n-нге тең, А2-нің mге тең. Абсолюттік өлшеу қателіктері ±∆І1; ±∆І2.
Сонда
n  (I1 / I ном )100;
m  (I 2 / I ном )100.
Осыдан

I1  I ном n / 100;

I 2  I ном m / 100.

Егер n< m деп ойласақ, онда ∆І1 < ∆І2.
Егер бірінші токтың мәні I+∆I2 көрсетсе, екінші токтың мәні I-∆I1 болса,
екі миллиамперметрдің шамаларындағы айырмашылықтағы ең нашар жағдай
болады.
Демек, үлкендеу айырмашылық
( I  I 2 )  ( I  I1 )  I 2  I1.

5. Егер транзистордың коллекторының тогы 50 мА болса, дәлдік класы
1,0 және дәлдік класы 0,5 өлшеу шегі 100 мА болатын екі миллиамперметрлер
нені көрсетеді?
Жауабы: 51 немесе 49 мА; 50,5 немесе 49,5 мА, ең үлкен айырмашылық
1,5 мА.
6. Толық ауытқу тогы ІА, ішкі кедергісі RA бар магнитоэлектрлік
микроамперметрдің І тогын өлшеу ауқымын кеңейту үшін шунт кедергісін RШ
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(1.2 сурет) есептеу өрнегін ұсыну.
Жауабы: RШ=RA/(I/IШ – 1) = RA/(KШ – 1), мұндағы КШ – шунттау
коэффициенті.
7. Толық ауытқу тогы ІА=50 A, токтық бөлімдердің бағасы С1 және ішкі
кедергісі RA=5 Ом (1.2 сурет) болатын магнитоэлектрлік миллиамперметрдің
өлшеу ауқымын кеңейту үшін шунттың кедергісін RШ есептеу.
Миллиамперметрдің жаңа бөлу бағасы қанша?
Жауабы: 2·
Ом; 0,5 А/бөл.
8. Толық ауытқу тогы ІА=5 мA, ішкі кедергісі RA=15 Ом болатын
магнитоэлектрлік миллиамперметрдің өлшеу ауқымын І1=100 мА, І2=5 А
токтарға кеңейту үшін, RШ1, RШ2 шунт кедергілерінің (1.2 сурет) мәнін
есептеу.
Жауабы: 79·
Ом; 15·
Ом.
9. Толық ауытқу тогы І, ішкі кедергісі RA болатын магнитоэлектрлік
миллиамперметрдің өлшеу ауқымын кеңейту үшін R1 және R2 кедергілерінің (1.3
сурет) формулаларын ұсыну. Токты өлшеудің жаңа шектері I1 және I2 (І1 < І2).

1.2 сурет

1.3 сурет

1.4 сурет

Шешімі. Токтың бөліну коэффициенттері (шунттау коэффициенттері)
KШ1=I1/I және KШ2=І2/І. І1 тогын өлшеудегі ең аз шекте
R1+R2=RА/(KШ1 – 1).

(1.1)

I2 тогын өлшеу шегінде R1 резисторы RАмен тізбектеп қосылған, ал R2
шунт ретінде қызмет етеді, сондықтан
R2=(R1+RА)/(KШ2 – 1).

(1.2)

(1), (2) теңдеулер жүйесінің шешімі мынаны береді:
R1  RA

K Ш1
1
1
(

);
K Ш1  1 K Ш1 K Ш 2

R2  RA

K Ш1
.
( K Ш 1  1) K Ш 2

10. Өлшеу механизімінің толық ауытқу тогы ІA=50 мкА, ішкі кедергісі
RA=1,0 кОм болатын, екішектілі миллиамперметрдің сұлбасындағы (1.3
сурет), токтың шектік мәнін анықтау. Сатылы шунт кедергілерінің мәні R1=0,9
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Ом, R2=0,1 Ом.
Жауабы: 50 мА.
11. Егер микроамперметрдің толық ауытқу тогы ІА=50 мкА, ішкі
кедергісі RА=3000 Ом болса, М24 (1.4 сурет) типтегі қалқандық
микроамперметрге дейінгі көп өлшемді шунт кедергілерінің R1, R2, R3
мәндерін есептеу керек, егер токтың шектік мәндері І1=100 мкА, І2=10 мА,
І3=10 А, болса.
Жауабы: 2970 Ом, 29,97 Ом, 0,03 Ом.
12. Шектік мәні UV=75 мВ, ішкі кедергісі RV=5 Ом (шкаласы 150 бөлік)
магнитоэлектрлік милливольтметрмен 1500 мА токты өлшеуге болады ма?
Токтық бөлу бағасы С1 қаншаға тең?
Жауабы: Бір милливольтметрмен болмайды, себебі IV=15·
А, ал
шунтты милливольтметрмен (RШ=5·
Ом) болады; 10·
А/бөл.
13. Тұрақты токтық компенсатормен тұрақты токты өлшеу сұлбасын салу.
Жауабы: 1.5 сурет.
14. Тұрақты токтық компенсатордың көрсетуімен салыстырып, шектік
мәні ІА=1 A амперметрдің (1.5 сурет) дәлдік класын анықтау. Амперметрдің
тексерілген нүктелері 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1 А компенсатормен өлшенетін
токтардың келесі мәндерімен: 0,2038; 0,3976; 0,6009; 0,8021; 0,9982 А сәйкес
келеді.
Жауабы: 0,5.

1.5 сурет

1.6 сурет

1.7 сурет

15. Егер кернеу тізбекке кіргенде u(t)=25+50 sin ωt заңымен өзгерсе, RLтізбекке (1.6 сурет) қосылған электродинамикалық А1 және электромагниттік
А2 амперметрлерінің көрсеткіштерін анықтау. Тізбектің параметрлері: R=10
Ом, XL=10 Ом.
Жауабы: ІА1 = ІА2 = 2,5 А.
16. Егер кернеу тізбекке қосылғанда u(t)=(100+200 sin ωt) В заңымен
өзгерсе,
RС-тізбекке
қосылған
электродинамикалық,
А1
және
электромагниттік А2 амперметрінің көрсеткіштерін анықтау. Тізбек
параметрлері: R=10 Ом, XС=10 Ом.
Жауабы: ІА1 = ІА2 = 10 А.
17. Егер кернеу тізбекке қосылғанда u(t)=100+21 (sinωt+300) заңымен
өзгерсе, магнитоэлектрлік амперметрдің (RA=0) (1.7 сурет) көрсеткішін
анықтау. Тізбек параметрлері R=1000 Ом. Амперметрге параллель қосылған
конденсатордың тағайындалуын түсіндіру.
Жауабы: 0,1 А; конденсатор арқылы айнымалы ток компоненті өтеді;
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конденсатор амперметрдің тербеліс көрсеткіштерін азайту үшін қызмет
атқарады.
18. Егер тізбектегі ток і(t)=3+4 sinωt заңымен өзгерсе, электр тізбегіне
тізбектеп
қосылған
магнитоэлектрлік,
электромагниттік
және
электродинамикалық амперметрлердің көрсеткіштерін анықтау.
Жауабы: 3 А, 5 А, 5 А.
19. Егер қолданылған кернеу u(t)= U1
sinωt + U3 sin(3ωt+ )
заңымен өзгеріп, тізбектегі R, С параметрлері өзгермей, фазалық бұрыш  0ден -ке дейін өзгерсе, токтың тізбектегі әрекет мәні өзгереді ме?
Жауабы: өзгермейді.
20. Өлшенген синусоидалдық токтың і=ІMsin ωt әрекеттік І мәні
түзеткіші бар миллиамперметрдің өткізетін ток шамасының орташа мәнінен
ІА=ІО қаншаға көп:
а) біржартыпериодтық түзету сұлбасы (1.8, а сурет);
б) екіжартыпериодты түзету сұлбасы (1.8, б сурет)?
I / 2 

 2 KФ  2,22;
Жауабы: 1. I / I A  M
IM /
2
I / 2


 K Ф  1,11. (мұндағы KФ – синусоидалдық
2. I / I A  M
2I M / 
2 2
сигналдың формалық коэффициенті).
21. Келесі формалары бар айнымалы токтарды өлшегенде тізбегіне
қосылған біржартылай түзету сұлбасы бар (1.8,а сурет) миллиамперметр не
көрсетеді? а) синусоида; б) 1.9 суретте көрсетілген. Токтың амплитудасы ІМ =
14,1 мА; миллиамперметрдің шкаласы синусоидалдық токтың әрекеттік
мәндерінде бапталған.
Жауабы: 1. 10 мА. 2. 10 немесе 0 мА.

1.8 а сурет

1.8 б сурет

1.9 сурет

22. 21-тапсырмадағы миллиамперметрдің көрсеткіштері 1 немесе 2
жағдайдағы тізбектердегі токтардың ортаквадраттық мәніне ие ме?
Жауабы: 1) Иа. 2) Жоқ.
23-26 есептер қысқартылған.
27. Түзетудің бір жартылай периодтық сұлбасы бар және түзеткіші жоқ
магнитоэлектрлік миллиамперметрлердің көрсеткіштерін табу керек, егер
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олардың шкаласы синусоидалдық токтың әрекеттік мәнімен бапталған болса.
Миллиамперметрлер амплитудасы I = 28 мА, жиілігі f = 50 Гц импульстардың
үшбұрышты формасы бар айнымалы токтың тізбегіне қосылған (1.10 сурет).
Жауабы: 0 мА; 15,5 мА.

1.10 сурет

1.11 сурет

28. Амплитудасы I = 30 мкА, жиілігі f = 50 Гц «меандр» типті (1.11
сурет) тікбұрышты формалы айнымалы тоқ тізбегіне миллиамперметрлерді
қосқанда 1.27 есептегі тапсырманы орындау.
Жауабы: 0 мА; 33,3 мА.
29. Амплитудасы Iм = 100 мА, ұзақтығы tн = 10 мкс және қайталану
периоды T = 1 мс бір полярлы тікбұрышты формалы импульстары (1.12 сурет)
ток тізбегіне қосылған, бір- және екі жарты периодтық түзетуші сұлбалардың
магнитоэлектрлік және термоэлектрлік миллиамперметрлердің көрсеткіштерін
анықтау.
Жауабы: миллиамперметрлер мынаны көрсетеді: магнитоэлектрлік –
токтың тұрaқты құраушысын I0 = IМ tН / T = 1 мА; термоэлектрлік – токтың
ортаквадраттық көрсеткішін
= 10 мА; түзетуші сұлбалар –
1∙2,22 мА = 2,22 мА немесе 0, және 1∙1,11 мА=1,11 мА.

1.12 сурет

1.13 сурет

30. Өлшеніп отырған синусоидалдық токтың i = IМ sin ωt әрекеттік мәні
I, RA кедергісі бар екі жарты периодтық түзетуші сұлбасы бар
миллиамперметрдің көрсеткен токтың тұрақты құраушысынан IA неше есе
үлкен? Миллиамперметрдің шкаласы синусоидалдық токтың әрекеттік
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мәнімен бапталған (1.13 сурет).
Жауабы: I / IA = [KФ ( 2R + RA )] / R.
31. Магнитоэлектрлік механизмі бар Ц435 аналогтық құрылғының ішкі
кедергісін анықтау керек, егер өлшенетін тұрақты тоқтар 50 мкА; 10 мА; 100
мА болса. Аспаптың өлшеу шегі 50 мА, рамкадағы кернеу 75 мВ.
Жауабы: 1.5 Ом; 7,5 Ом; 0,75 Ом; 0,075 Ом.
32. R = 25 кОм кедергілі тізбекке қосылған миллиамперметрдің токты
өлшегендегі салыстырмалы қателігін табу керек, егер миллиамперметр мен
жердің арасындағы қысқыштардың сыйымдылығы C1 = C2 = 3.2 пФ, өлшеніп
отырған токтың жиілігі f = 1 МГц (1.14 сурет).
Шешімі. Сыйымдылықтардың кедергілері:

XC1 = XC2 = XC =

=

кОм ≈ 50 кОм.

=

Сыйымдылықтардың кедергісі R кедергіден 2 есе көп, демек, IC тогы IR
тогынан екі есе аз

IC1 = IC2 = IR / 2.
Миллиамперметр арқылы өтетін токтың шамасы, 90 градусқа фазалы
жылжытылған IR және IC2 токтарының геометриялық қосындысына тең:

I=

=

= 1,12 IR.

Токты өлшеудегі салыстырмалы қателік:

γсал = [(I – IR)/IR] 100 = 12 %.

1.14 сурет

1.15 сурет

Токты өлшеудегі қателікті азайту үшін миллиамперметр тізбектің
жерленген бөлігіне қосылады (1.15 сурет), оған қоса ток С2 арқылы өте аз
болады және миллиамперметрдің көрсеткіштері IR-ға тең болады.
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2 Электрлік кернеуді өлшеу
1. Энергия көзі бар тізбекте R жүктемесінде ішкі кедергісі RV
вольтметрімен кернеуді өлшеудің салыстырмалы әдістемелік қателігін γсал
анықтау керек, егер ЭҚК Е және ішкі кедергісі R0 болса (2.1 сурет). Вольтметр
R жүктемесіне параллель қосылған.

2.1 сурет
Шешімі. Вольтметрді қосқаннан бұрын R кедергідегі U кернеудің мәні:
U=ER/(R+R0).
Кернеудің өлшенген мәні:

Ux 

ERRV /( R  RV )
ERRV

.
R0  RRV /( R  RV ) R0 ( R  RV )  RRV

Кернеуді өлшеудегі салыстырмалы қателік:

 сал 

U x  U ERRV /[ R0 ( R  RV )  RRV ]  ER /( R  R0 )
 R / RV


.
U
ER /( R  R0 )
1  R / RV  R / R0

R/RV кедергілерінің қатынасы PV/P қуаттарының қатынасына кері
пропорционалды:
PV / P
 сал  
.
1  PV / P  R / R0
Осы теңдеу арқылы вольтметрдің PV тұтыну қуаты тізбектегі P тұтыну
қуатына қарағанда неғұрлым кіші болса, соғұрлым өлшеу қателігі кіші
болады, немесе RV>>R. Сондықтан, R резисторына параллель қосылған
вольтметр, үлкен кедергіге ие болуы керек, басқаша айтқанда, RV → ∞.
2. Көп шекті магнитоэлектрлік вольтметрдің тізбегіндегі R1, R2, R3
қосымша резисторлардың кедергілерін табу керек, егер вольтметрдің (2.2
сурет) кернеуді өлшеу шектерін U1=7,5 B; U2=15 B; U3=30 B-қа дейін арттыру
қажет болса. Вольтметрдің толық ауытқу тогы IV=50 мкА, ішкі кедергісі RV=1
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кОм. 7,5; 15; 30 B шектеріндегі вольтметрдің тұтыну қуаты нешеге тең?
Жауабы: 149 кОм; 150 кОм; 300 кОм; 0,375 мВт; 0,750 мВт; 1,5 мВт.

2.2 сурет
3. Магнитоэлектрлік вольтметрдің тізбегіне қосылған RҚ қосымша
резистордың кедергісін табу керек. Вольтметрдің өлшеу шегі 30 В, ішкі
кедергісі Rv=1000 Ом және кернеуді өлшеудегі шектерді 300 В-қа дейін
арттыру үшін 150 бөлікті шкаласы бар. Бөліктің құны неге тең?
Жауабы: 9 кОм; 2 В/бөл.
4. Егер үш шекті түзеткіш вольтметрдің өлшеу механизмінің толық
ауытқу тогы Iv = 50 мкА болса, U1 = 100 мВ; U2 = 2,5 B; U3 = 10 B шектерінде
вольтметрға қосымша резисторларды сатылы қосқандағы кіріс кедергісінің
мәнін табу қажет (2.2 cурет).
Жауабы: 2 кОм; 50 кОм; 200 кОм.
5. Егер Ц4314 аналогты құрылғының магнитоэлектрлік механизмі болса,
75 мВ; 3; 30; 60; 300; 600 В шектерінде тұрақты токтың кернеуін өлшеудегі
құрылғының кіріс кедергісінің мәнін табу қажет. Өлшеу механизмінің
рамкасының толық ауытқу тогы Iv = 12 мкА; Rv = 6,25 кОм.
Жауабы: 6,25 кОм; 250 кОм; 2,5 МОм; 5 МОм; 25 МОм; 50 МОм.
6. Егер u(t) = 30+40
заңы бойынша өзгеретін кернеу тізбегіне
параллель
қосылған
магнитоэлектрлік
және
электромагниттік
вольтметрлердің өлшемдерінің мәндері өзгереді ме, егер бірінші гармоника
фазасын 180 градусқа жылжытса?
Жауабы: жоқ, өзгермейді
7. Егер электростатикалық вольтметрдің өлшеу шектерін 300 В-тан 6
кВ-қа дейін арттыру қажет болса, бөлгіштегі С2 сыйымдылықтың мәнін
есептеу қажет. Вольтметрдің кіріс сыйымдылығы Cv=6 пФ, параллель
жалғанған конденсатор сыйымдылығы C1=374 пФ.
Жауабы: 20 пФ.
8. Сыйымдылықтық бөлгіші бар электростатикалық вольтметрдің кіріс
сыйымдылығын анықтау қажет, ол жоғары кернеуді өлшеу үшін
қолданылады, егер CV=4 пФ, С1=40 пФ, С2=20 пФ (2.3 сурет).
Жауабы: 13,75 пФ.
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2.3 сурет
9. Тұрақты токтық компенсаторымен өлшенген тұрақты токтың Uорт
кернеуінің ең шынайы өлшемін, σU ортаквадраттық қателікті, σUорт
ортаарифметикалық мәннің ортаквадраттық қателігін, Uорт өлшемінің шектік
қателігін және сенімділік аралығын табу қажет (берілген P=0,98 сенімділік
мүмкіндігі бойынша).
U1-дің 13 нүктедегі өлшемдерінің көрсеткіштері:
1) 100,08 мВ; 2) 100,09 мВ; 3) 100,07 мВ; 4) 100,10 мВ; 5) 100,05 мВ; 6)
100,06 мВ; 7) 100,04 мВ; 8) 100,06 мВ; 9) 99,95 мВ; 10) 99,92 мВ; 11) 100,02
мВ; 12) 99,98 мВ; 13) 99,97 мВ.
Шешімі. Өлшемдер қатарының ортаарифметикалық мәні, кернеудің ең
шынайы мәні болып табылады.
Uорт = (
)/n = 100,03 мВ.
Ui – Uорт қалдық қателіктер және олардың (Ui – Uорт)2 квадраттары
мынандай мәнді:
1

2

3

U1 – Uорт . . .

+ 0,05

+ 0,06

+ 0,04

(U1 - Uорт)2 . .
0,0001

0,0025

0,0036

0,0016

4

5

6

+ 0,07

+ 0,02

+0,03

0,0049

0,004

0,0009

7
+0,01

U1 – Uорт . . .
(U1 - Uорт)2 . .

8
+ 0,03
0,0009

9
- 0,08
0,0054

10
- 0,011
0,0121

11
- 0,01
0,0001

Қалдық қателіктердің қосындысы
есептеудің дұрыстығын дәлелдейді.
Қалдық қателіктердің квадраттарының қосындысы:

12
13
- 0,05 - 0,03
0,0025 0,0036
тең, бұл Uорт-ны

13

 (U i  U орт ) 2  0,0396.
i 1

Өлшеулер қатарының орташа квадраттық қателігі өлшеу әдісінің
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дәлдігін анықтайды:

.

Орташа арифметикалық мәннің орта квадраттық қателігі өлшеу
нәтижесінің қателігін сипаттайды:

.

Сенімділік интервалы
анықталады.
Кернеудің шын мәні:

сенімділік ықтималмен

.

10. Егерде өлшеудің алғашқы 3 нәтижесі қолданылатын болса, онда 2.9.
есебінің
нәтижесі
қалай
өзгереді:
;
;
?

Шешімі. Стьюденттің коэффициенттері арқылы берілген сенімділік
ықтималдығында
сенімділік интервал
арқылы анықталады (2
қосымшасын қара) :
.
Кернеуді өлшеудің нәтижесі
.
11.Тұрақты токтың компенсаторы арқылы 10 тең дәлдікпен кернеуді
өлшеулер жасалынды. Өлшеу нәтижелерін өңдеуден кейін
және
анықталды.
Ортаквадраттық
және ортаквадраттық ортаарифметикалық
қателіктерін анықтау.
Жауабы: 0,0012 В; 0,0004 В.
12. Тізбектегі кернеу өлшеуінің абсолюттік
және салыстырмалы
қателіктерін анықтау (2.4 сурет), егер вольтметрдің көрсетулері:
;
.
Вольтметрдің өлшеуінің шегі 0-150 В, дәлдік классы 1,5.
Шешімі. Вольтметрдің абсолют қателігі
. Тізбекке
жалғанған кернеу жанама жолмен анықталады:
.

Тізбектегі

кернеудің

өлшеуінің
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абсолюттік

қателігі:

.
Абсолюттік қателіктің максималды бола алатын мәні:
.

Кернеу өлшеудің салыстырмалы қателігі:

.

Салыстырмалы қателіктің максималды бола алатын мәні:
,

2.4 сурет

3%.

2.5 сурет

13. Компенсация кезіндегі компенсациялы тізбектің ішкі кедергісі R 0=25
Ом болатын Ux кернеу қайнар көзінің қапсырмасындағы кернеуді анықтау
кезіндегі кіріс кедергісін және өлшеудің салыстырмалы қателігін анықтау (2.5
сурет). Кернеудің Ux орнын толтыру кедергі Rк= 5450 Ом болған кезде қол
жеткізілді, жұмыс ток Ip=0,1 мА; гальванометр М195 –тің тұрақтысы ток
бойынша С1=1,8 · 10-8 А/мм, ішкі кедергісі Rr=1700 Ом; сезімталдық шегі α0
бір бөлікке тең.
Шешімі. Орнын толтыратын тізбектің кіріс кедергісі

.

Орнын толтырушы кернеу
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Осыған байланысты,
.
Кернеуді өлшеудің салыстырмалы қателігі

14. Егер бір вольтметрдің дәлдік класы 1,5, екіншісінікі 2,5 болса,шектік
өлшемі 150 В болатын екі электронды вольметрдің мүмкін болатын
көрсеткіштерін табу керек, өлшенетін кернеудің көрсеткіші U=100 В.
Жауабы: 102,3 немесе 97,7 В; 103,8 немесе 96,2 В. Айырмашылық 6 В.
15. 2; 4; 2; 1 салмақтылығы бар резисторлар жұлдызша тәріздес
бөлгіште K1 – K4 ажыратып-қосқыш арқылы кезек-кезек қосылады, сонда
орнын толтыру кернеудің (Uк) дискреттік көрсеткішін тауып, сызбасын сызу
керек (2.6,а сурет).

2.6 сурет
Шешімі. К1-дің әртүрлі қосылулары кезіндегі эквиваленттік сұлбасы
2.6,б, шинаға қосылуы aв болса резисторлардың өткізгіштігі gв тең,
шинаның қосылуы аб резисторлардың өткізгіштігінің қосындысы gб тең.
Тізбектегі ток:
.

Орнын толтырушы кернеу

Егер барлық резисторлар аб шинасына қосулы болса, онда
= .
Uк кернеуінің мүмкін болатын барлық дискреттік көрсеткіштерін K1-K4
ажыратып-қосқыштарының белгілі бір комбинацияларында алуға болады. Uк85

нің кодтық комбинациясы 2.6 в cуретінде көрсетілген.
16. Егер вольтметр шкаласы синусоидалдық кернеудің әрекеттік
мәндеріне бапталса және ортаквадраттық түрлендіргіші болса, u(t) мәні бар
үшбұрышты формалы сигналдың (2.7 сурет) максималдық мәнін (жабық кіріс)
табу керек. Вольтметрдің көрсеткіші αV = 100 В.
Жауабы: 100
(сигналдың амплитудалық коэффициенті).
17. Ортатүзетілген мәнді түрлендіргіші бар электрондық вольтметрдің
кірісіне берілген (кірісі ашық) синусоидалдық формалы сигналдың U M
амплитудасын анықтау. Түрлендіргіш екі жарты периодты түзету сұлбасына
сәйкес жасалған. Вольтметрдің шкаласы синусоидалдық сигналдың әрекеттік
мәндеріне бапталған. Вольтметрдің көрсеткіші aV = 10 В.
Жауабы: 10 .
18. U(t)=UMsin
заңына сәйкес өзгеретін Г3-33 типтегі генератордан Д
- R(2.8 сурет) тізбектің кірісіне (бір жарты периодтық түзеткіш, Rтура = 0,
Rққарсы = ∞) синусоидалдық кернеу берілген. Кернеудің әрекеттік мәні U=10
В.

2.7 сурет

2.8 сурет

1. Тұрақты және айнымалы токтардың кернеуін өлшеу режімінде тізбек
кірісінде және R-де BK7-9 (B7-26) типті аналогты электрондық вольтметрдің
көрсеткіштерін анықтау. ( Резистордың R кедергісі вольтметрдің кіріс
кедергісінен Rк барлық диапазондарда көп кіші).
2. Айнымалы токтың кернеуін өлшеу режімінде BK7-9 типті
вольтметрдің көрсетулері R резистордағы кернеудің ортаквадраттық мәніне
сәйкес келе ме? BK7-9 типті вольтметрде жабық кірісті максималдық мәнді
түрлендіргіші бар және шкаласы синусоидалдық кернеудің әрекеттік мәніне
бапталған.
Шешімі. 1.Тұрақты токтың кернеуін өлшеу режіміндегі тізбек кірісінде
вольтметрдің көрсетуі U0=0, айнымалы токта U=10 B. Өлшенетін UR(t)
кернеуді екі кернеудің қосындысы ретінде қарастырайық: тұрақты UR0 және
айнымалы
(2.9 а-в сурет) түрінде, мұнда
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.

Айнымалы токтың кернеуін өлшеу режімінде вольтметрдің көрсетуі:

Формуланы жазу кезнде түрлендіргіштің тек U`RM айнымалы
құраушының максималдық мәніне ғана жауап беретіні назарға алынады, ал
вольтметр шкаласы синусоидалдық кернеудің әрекеттік мәніне бапталған,
оның көрсеткіштері есе кіші болады.
2. Резистордағы кернеудің ортаквадраттық мәні вольтметрдің
көрсеткішіне сәйкес келмейді, себебі

19. R-резистордағы (2.8 және 2.9 сурет) кернеудің максималдық мәнін
вольтметрдің көрсеткіші (18 есепті қарау) арқылы анықтау.
Жауабы:
.
20. Егер Д диодын кері аударса, тізбектегі R резистор кедергісін
өзгерткенде ВК7-9 типтегі вольтметр нені көрсетеді? Вольтметр айнымалы
ток кернеуін өлшеу режімінде жұмыс істейді. Есептеу кезінде 18 есебінің
мысалын пайдалануға болады.

2.9 сурет

2.10 сурет

Шешімі. Вольтметрдің түрлендіргішіне
нің шекті мәні әсер етеді, бірақ

есе аз мәнді көрсетеді
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айнымалы

–

.

21. Айнымалы ток кернеуін өлшеу режімінде ВК7-9 түріндегі
вольтметрінің көрсеткіштеріне сәйкес R резистордағы ішіндегі кернеудің ең
жоғарғы мәнін
анықтаңыз (2.8 сурет).
Шешу кезінде 2.18; 2.19;2.20 есептердің берілгенін пайдалану.
Шешімі.
22. Айнымалы ток кернеулерін өлшеу режімінде жұмыс істейтін ВК7-9
вольтметрінің кірісіне
ұзақтығы t=1 мкс және периоды Т=100 мкс
тікбұрышты импульс берілген, сонда оның көрсеткішіне сәйкес максималдық
UM және U кернеудің ортаквадраттық мәндерін анықтаңыз (2.10, а, б-сурет).
Шешімі. Біз өлшенетін кернеудіu(t) (2.10 сурет) екі компоненттік
кернеулердің саласы ретінде: тұрақты U0 және айнымалы
деп қарастырайық.
Вольтметр көрсеткіштері:
,

мұндағы
=
(1)
бұл айнымалы құраушының максималдық мәні.
Импульстардың қуыстығы:

Өлшенетін импульстардың максималды мәні:

Импульстың орта мәні (тұрақты компонент)
жағдайда:
.

Импульстың ортаквадраттық мәні:
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Осы

(2)
Импульстың амплитудалық коэффициенті:
.

Вольтметрдің көрсетуі
ортаквадраттық мәні.

бойынша

(1-2)

ескергенде

импульстың

.

23. ВК7-9 типті вольтметрдің кірісіне айнымалы ток кернеуін өлшеу
режімінде тікбұрышты формалы симметриялық жартыпериодты «меандр»
формалы кернеу беріледі.

Мұндағы
=141 В.
Анықтаңыз:
1) «меандрдың» амплитудалық және формалық коэффициенттерін
мен .
2) Вольтметрдің көрсеткішін αV, ортаквадраттық U және ортатүзетілген
Uорт мәндерін, вольтметрдің көрсеткіштерін түзету.
Жауабы: 1,1, 1; 2. v=100; (U= v )/ =(100·1.41)/1В=141В;
Uорт =U/ =141B.

2.11 сурет
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24. B3-42 түрлі вольтметрдің av көрсетілімін анықтаңыз, егер
тікбұрышты импульстардың максималдық мәні UМ=141 В, жиілігі f=10 кГц
және ұзақтығы tн=1 мкс болса.
Вольтметрдің көрсетуін пайдаланып
импульстің ортаквадраттық U мәнін табыңыз. Вольтметрдің шаршы
түрлендіргіші бар жабық кірісті синусоидалдық кернеудің әрекеттік
мәндерінде бапталған.
Шешімі. Вольтметр айнымалы құраушының ортаквадраттық мәнін
көрсетеді (есеп шешімі 22):

Импульстік тізбектің ортаквадраттық мәні:

25. «Меандр» пішінді кернеудің максималды шамасы Uм =141В болған
жағдайда В3-44 типті вольтметрдің көрсеткіштерін анықтаңыз (23; 24).
Шешімі. v=U=Uм=141В.
26. В3-44 түрлі вольтметрдің көрсеткіштерін анықтаңыз, егер оның
кірісіне тікбұрышты импульстар амплитудасы Uм=141 B, жиілігі f=100 кГц,
t=1мкс ұзақтығы берілсе. В3-44 типті вольтметрде ортатүзетілген мәннің
толық толқынды түрлендіргіш ашық кіріс, синусоидальдық әрекеттік
мәндерде бапталған (2.1 сурет)
Шешімі. Түрлендіргіш ортакернеу мәніне жауап береді.

Вольтметрдің

vкөрсетілімі

1,11 есе көп Uорт қарағанда

=
.
27. Кернеудің максималдық мәні Uм =100В «меандр» тәрізді болса, B344 типті вольтметрдің аv көрсеткіштерін анықтаңыз. Кернеудің
ортаквадраттық мәні U қаншаға тең?
Жауабы:

Мұндағы
28. Ара тәрізді кернеудің (2.12 сурет) амплитудалық Ка және формалық
Кф коэффициенттерін табыңыз, егер оның лездік мәні
болса.
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Шешімі.

=

29. В4-8 және В4-12 вольтметрдің көрсеткіштерін анықтаңыз, егер
олардың кірістері кезекпен артқы кернеуді көрсеткен болса, оның максималды
мәні U=100 B.
Вольтметрлер максималды мәндер түрлендіргішіне ие және
максималдық мәндерде бапталған (ашық кіріс B4-8 типті вольтметр үшін, ал
B4-12 вольтметр үшін жабық кіріс шкаласы) бар.

2.12 сурет
Жауабы:
30. В4-8 және В4-12 типт івольтметрлердің көрсеткіштерін анықтаңыз,
егер 2.10 суреттегідей импульстар кірістеріне берілсе. 24 және 29
тапсырмаларды пайдалану керек.
Жауабы: 141В, 139.6В.
31. В4-8 және В4-12 типті вольтметрлердің көрсеткіштерін анықтаңыз,
егер олардың кірістеріне «меандр» пішіндегі кернеу берілсе, оның
максималдық мәні U=141B (2.11 сурет)
Жауабы: 141В, 141В.
32. ВК7-9 типті вольтметрдің көрсетуіне
,
қарап, параметрлері
U=100B, T=100 мкс ара тәрізді кернеудің ортаквадраттық мәнін анықтаңыз.
Вольтметр тұрақты және ауыспалы ток кернеулерін өлшеу режімінде жұмыс
істейді (18-21 есептерін қолдану).
Жауабы:
.
33. Айнымалы кернеу режімінде жұмыс істеген кездегі ВК7-10А типті
цифрлық вольтметрдің көрсеткішін
анықтау керек. Егер оның кірісіне
тікбұрышты формалы кернеу берілсе (2.11 сурет). Оның максималдық мәні
UМ=141 В, сигнал жиілігі f=50 Гц. Вольметр ашық кірісті, 2 жарты периодты
ортатүзетілген мәні бар түрлендіргішке ие. Синусоидалық кернеудің әрекеттік
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мәніне бапталған.
Жауабы:
34. ВК7-10А типті цифрлық вольтметрдің
көрсеткішін анықтаңыз.
Егер оның кірісіне ара тәріздес кернеу
берілсе,
ортаквадраттық мәні (U) неге тең (28 және 33 есептерді қараңыз)?
Жауабы:
35.
аналогты вольтметрдің көрсеткішін табу керек, оның жабық
кірісті, максималдық мәнді түрлендіргіші бар, егер оның кірісіне 2.13суреттегі пішінді кернеу берілген болса. Кернеудің максималдық мәні
UМ=100В. Вольтметрдің шкаласы синусоидалық кернеудің әрекеттік мәніне
градуирленген.
Жауабы: 50/

2.14 сурет

2.13 cурет

36. Түрлендіргіштің кіріс кедергісін табу керек (2.14-сурет). Диодта
Rт=0; RҚ=∞,R>>RА деп алсақ оның кірісіне түсетін кернеу U(t)=UМ sinωt
болса, амплитудасы UМ=100В. Резистордың кедергісі R=50 МОм.
Шешімі. Резистордағы жоғалу қуаты P= /R=
≈ /R.
Бұл қуат түрлендіргіштің айнымалы кернеудің амплитудасы UМ бар
өлшеу объектісінен алынатын, содан кейін эквиваленттік кіріс кедергі де R К
жұтылатын қуат.

Екі өрнекті теңестіріп, қуат үшін мына формуланы аламыз:
/(2

)=

/R, осыдан RК=R/2.

RК≈ R/2=25 МОм кезінде P=

/(2*25*

) Вт=0.2 мВт.

37. Түрлендіргіш жабық кірісті және максималдық мәнге
арналған,соның кіріс кедергісін табу керек (RТ диодтың 0-ге тең, RК=∞), егер
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оның кірісіне U(t)=UМ sinωt заңы бойынша өзгеретін кернеу берілсе,
UМ=100В, резистордың кедергісі R=50 МОм.
Шешімі. Кернеудің әрекеттік мәні, қуаттың резистордағы жоғалуы:
UR(t)=UМ sin ωt-UС= UМ sin ωt-UМ;
;

P=

/R=(3.2)(

Осыдан (3/2) (

/R) немесе P=
/R)=

/RК=

/(2RК).

/(2RK); RK=R3;

RК=50/3 МОм =16.6 Мом; P=

/(2·16.6·

) мВт=0.3 мВт.

2.15 сурет
38. Аналогтық электрондық вольтметрлер мен төменгі жиілікті
синусоидалдық генераторлардың вольтметрлерінің шкалаларын градуирлеу
кезінде кернеудің децибелмен әлсіреуі қандай нөлдік деңгейден есептелінеді?
Г3-33 генераторындағы вольтметрдің шекті шкалаларын ауыстырған
кезде, қандай әлсіреулер (децибелмен) болады, егер кернеулер (ішкі жүктеме
кезінде 600 Ом) 30 В мен 300 мкВ болса.
Жауабы: 0.775 В;+3.18 дБ; -68.2 дБ
39. Электромагниттік вольтметрдің αV көрсеткішін табу керек, егер
оның кірісіне тік бұрышты формалы кернеу берілсе (2.11 сурет). Оның
максималдық көрсеткіші UМ=141 В; cигнал жиілігі f=50 Гц.
Жауабы: αV=U=UМ=141 В.
40. Электродинамикалық вольтметрдің көрсеткішін табу керек, егер
оның кірісіне ара тәріздес кернеу берілсе (2.12 сурет) оның максималдық
көрсеткіші UМ=141 В; cигнал жиілігі f=50 Гц.
Жауабы: αV=141/ В=81.4 В.
41. Электромагниттік және электродинамикалық вольтметрлердің
көрсеткішін табу керек, егер өлшенетін кернеу қисық формаға ие болса (2.16
сурет).
Жауабы: αV=60.8В .
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42. Кірісінде МДЖ-транзисторлы (Rкір ≈ 1÷10 МОм) каскады бар
төртполюстіктің Rк кіріс кедергісін вольтметрдің көмегімен қалай өлшеуге
болады?

2.16 сурет

2.17сурет

Шешімі. төртполюстіктің кіріс кедергісі өлшенетін аспаптың кіріс
кедергісімен салыстырмалы болғандықтан, 2.17 суретте көрсетілген өлшеу
сұлбасын пайдалану керек. Rк мәні Rү үлгілі резистор кедергілерінің екі
әртүрлі мәндері кезінде Uж өлшеу нәтижесі бойынша есептелінеді.
Rү1 және Rү2 мәндері үшін Rж (Rж ≤ RкV) резисторындағы кернеу
сәйкесінше мынаған тең:
Rк
Rж
Uж1 = U
К
;
R к  R 01
Rж  Rш
Uж2 = U

Rж
Rк
К
,
R к  R 02
Rж  Rш

мұндағы К = Uш.бж / Uк - төртполюстіктің жіберу коэффициенті (Uш.бж бос жүріс кездегі төртполюстіктің кіріс кернеуі);
Rш - төртполюстіктің шығыс кедергісі.
Сонда,

Rк = (Uж2 R02 - Uж1 R01)/( Uж1 - Uж2).
43. Вольтметрдің көмегімен К төртполюстіктің жіберу коэффициенті
мен оның Rш шығыс кедергісін қалай өлшеуге болады, егер ол вольтметрдің
Rк V кіріс кедергісімен салыстырмалы болса?
Шешімі. RкV әсерін алып тастау үшін Uж өлшеуді 2.17 суретте
көрсетілгендей сұлба бойынша орындау керек, R0=0 және Rж екі мәнінің
кезінде: Rж2 / Rж1 = 2; Rж << Rк V. U кернеуі вольтметрдің Uж > Uк.мин
болатындай болу керек.
Жүктемедегі кернеу
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Uж1 =

U ш.бж R ж1
R ж1  R ш

;

Uж2 =

U ш.бж R ж2
R2  R ш

.

Осыдан

Rшығ =

U ж1

U ж2 - U ж1
R ж1  U ж2 R ж2

К=

;

U ш.бж
Uк

.

44. RкV = 1 ÷ 5 МОм кіріс кедергісі бар, В7-20 типті цифрлық
вольтметрмен 2.18, а (R = 1 МОм) суреттегі тізбектің Uш шығыс кернеуін
өлшеу қажет.
Шешімі. RкV транзистор коллекторы тізбегіндегі R резисторы
кедергісімен салыстырмалы болғандықтан, Uш тікелей өлшеу, біріншіден,
каскад жұмысы режімін бұзуы, екіншіден, шартталған RкV қателігін өсіруі
мүмкін.
Кернеу Uш = I R, мұндағы I = U'/ R' R' ≈ 10 кОм кедергідегі кернеуді
өлшеу жанама жолмен өлшенеді (2.18, б сурет).

2.18 сурет

2.19 сурет

45. Компаратордың кірісі мен шығысындағы кернеудің уақыттық
диаграммасын салу және импульстардың f жиілігі мен сызықты-өзгеретін
кернеудің dux/dt тура жүріс жылдамдығы арасындағы пропорционалдық
коэффициентін анықтау керек (2.19 сурет). Компаратор К - салыстыратын
құрылғы, оның бір кірісіне ux(t) өлшенетін кернеу, ал екіншісіне – Uо үлгілі
кернеу беріледі; ux(t) = Uо кезінде Uк шығыстағы кернеу секіріспен өзгереді: ч
- цифрлық частотометр.
Шешімі. Өлшеуіштің жұмыс істеу принципін түсіндіретін уақыттық
диаграммалар 2.20 суретте берілген. Частотометр компаратормен қалыптасқан
импульстің жиілігін өлшейді:

f=

1
Т

=
95

du x
U 0 dt
1

.

2.20 сурет

2.21 сурет

46. Уақыт-импульсті түрленуі бар цифрлық вольтметрдегі өлшенетін
кернеу арқылы электрондық санауышпен тіркелетін импульс санын көрсету.
Жұмыс істеу принципін түсіндіретін уақыттық диаграммалар 2.21 суретте
берілген.
Шешімі. Өлшенетін кернеу арқылы өрнектелген импульстер саны,
N = tx/T0 = (tт /T0)( Ux /UM),
мұндағы tт - сызықты-өзгеретін кернеудің тура жүрісінің ұзақтылығы;
T0 - санау импульстерінің периоды;
UM - сызықты-өзгеретін кернеудің амплитудасы.
3 Кедергіні, индуктивтілікті, сыйымдылықты өлшеу
3.1 Бір және екі аспаптың әдісі
1. Егер вольтметрдің көрсеткіші U = 10 В, миллиамперметрдің
көрсеткіші I = 100 мА болған жағдайда, резистор R = U/I кедергісінің жанама
өлшеуінің (3.1 сурет) ∆R абсолюттік және ∆R/R салыстырмалы қателіктерін
анықтау керек. Вольтметрдің өлшеу шегі 15 В, дәлдік класы 1,0;
миллиамперметрдің өлшеу шегі 150 мА, дәлдік класы 1,5.





2
2
Жауабы: R = 100 Ом; ∆R= ± I 2 UV   U 2 I A  I 4 =2.7 Ом;

∆R/ R = ± UV U 2  I A I 2 =0,027, яғни 2,7 %.
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3.1 сурет

3.2 сурет

2. Егер амперметрдің көрсеткіші I = 5 А, вольтметрдікі U = 100 В,
ваттметрдікі P = 250 Вт болған кезде, тізбектің Zэ = Rэ+jXэ эквивалентті
кедергісінің мәнін (3.2 сурет) және әр тармақтағы Z кедергіні анықтау керек.
Жауабы: 20 е j60; 40 е j60.
3. Егер Rү = 105 Ом үлгілі кедергінің мәні U кернеу көзіне қосқан кезде
гальванометрдің қозғалмалы бөлігінің αа ауытқуы 50 бөлікке (1 жағдай) тең
болады, сонда орнын басу әдісімен (3.3 сурет) өлшенген жоғары омды
кедергінің Rx мәнін анықтау қажет. Өлшенетін Rх кедергіге қайта қосу кезінде
(2 жағдай ) αх = 10 бөлікке тең болады. Гальванометрдің ішкі кедергісі RГ =
500 Ом.
Шешімі. Гальванометрдің αа және αх көрсеткіштері бойынша токтар
былай анықталады:

Iх = CI αх= U/( Rх+ RГ); Iа = CI αа= U/( Rа+ RГ),
мұндағы CI - гальванометрдің ток бойынша тұрақтысы.
онда

CI αх ( Rх+ RГ) = CI αа ( Rа+ RГ) болғандықтан,
Rх = (αа/ αх) ( Rа+ RГ) - RГ = 5·105 Ом.

3.3 сурет

3.4 сурет
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3.5 сурет

4. Тұрақты токта кедергіні өлшеудің аналогтық құрама аспаптың
(авометрдің) сұлбасында бір амперметрдің әдісі пайдаланылады (3.4 сурет). 1.
I токтың тізбектегі мыналармен: U, Rа, Rх, RА байланыстыратын өрнекті жазу.
2. Оммен градуирленген микроамперметр шкаласының сипатын талдау. 3. Rх
өлшеу үшін 0-300 кОм аралығында Rшек мәнін есептеу. Автономды қорек
көзінің кернеуі U = 1,5 В. Магнитоэлектрлік микроамперметрдегі кернеу түсуі
UА = 75 мВ, толық ауытқудың тогы IА = 50 мкА.
Жауабы: 1. I = U/( Rх+ Rшек+ RА). 2. Rх = 0; I = U/( Rшек.р+ RА);
Rх = ∞; I = 0; Rх кедергісінің диапазоны 0 -ден ∞-ке дейін, шкала
-6
біркелкі емес, кері. 3. Rшек = 30 кОм; Iмин = 4,5·10 А.
5. Айнымалы токтағы конденсатордың Cх сыйымдылығын өлшеу үшін
бір вольтметрдің әдісі пайдаланылады (3.5 сурет). Rшек шектеуші кедергімен
тізбектеліп қосылған Cх сыйымдылықты конденсатордағы UCх кернеуді өлшеу
түзеткіштік вольтметрмен орындалады, оның шкаласы синусоидалды
кернеудің әрекеттік мәндерімен градуирленген. Тізбектің RшекCх қорегі f
жиілікті желідегі U синусоидалдық кернеумен жүзеге асырылады. 1.
Тізбектегі мыналармен U, f , Rшек, Cх байланыстыратын UCх өрнегін жазу. 2.
Сыйымдылық мәндерінде градуирленген вольтметр шкаласының сипатын
талдау.
Жауабы: 1. UCх = U/ 1  2fRшек C x 2 . 2. Cх= 0; UCх = U; Cх= ∞;

UCх = 0; кері шкала, біркелкі емес.

6. Аналогтық құрама аспапта (Ц435 типті авометрде) конденсатордың
Cх сыйымдылығын өлшеу кезінде 3.5 суретте көрсетілген сұлба
пайдаланылады. 1. Cх функциясында UC сандық өрнегін (алдын-ала 3.5
есептің шешімімен танысып алып) жазу керек, егер U = 220 В, f = 50 Гц,
Rшек = 300 кОм, Cх = Х мкФ деп қабылдасақ. 2. Cх1 = 0,5 мкФ, Cх2 = 0,1 мкФ,
Cх3 = 0,05 мкФ, Cх4 = 0,01 мкФ Cх5 = 0,005 мкФ мәндері үшін UCх есептеу. 3.
Осы сұлбаны электролиттік конденсатордың сыйымдылығын өлшеу үшін
қолдануға бола ма?
Жауабы: 1. UCх = 220/ 1  8,87  103 Х 2 . 2. 4,67 В;23,2 В; 45,7 В, 160,6
В;200 В. 3. Жоқ, синусоидалдық кернеу көзін қолданғандықтан.
7. Егер өлшеу 3.6, а,б суреттерде көрсетілгендей сұлбаға сәйкес
амперметр және вольтметр әдістерімен орындалған болса, Rх кедергісін
анықтаудың дәл формуласын келтіру. Вольтметрдің, амперметрдің, сонымен
қатар олардың RV, RA ішкі кедергілерінің көрсеткіштерін UV және IА
сәйкестендіріп белгілі деп санауға болады.
'
'
Жауабы: 3.6, а сурет - Rх = UV / IА; Rх = R х RV /( RV - R х); 3.6, б
''
''
сурет - R х = UV / IА; Rх = R х - RА.
8. Егер Rх1 = 0,05 Ом, Rх2 = 1500 Ом болса, кедергілерді өлшеу мына
сұлбалардың (3.6 а, б суреттері) қайсысы бойынша орындалғанын көрсету.
Жауабы: 3.6, а сурет; 3.6, б сурет.
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3.6 сурет
9. Егер RA = 0,01 Ом, RV = 40 кОм, Rх = 2 Ом болса, 3.6 а, б суреттегі
сұлба бойынша амперметр және вольтметр әдістерімен кедергіні өлшеудің
салыстырмалы қателіктерін анықтау.
R x '  Rx
 сал 
Жауабы:
100 % = 0.005 %;
Rx

 сал

R x "  Rx

100 % = 0.5%.
Rx

3.2 Көпірлік әдіс
10. Егер R0 = 0; R1 = 1 к Ом; R2 = 2 кОм; R3 = 3 кОм; R4 = 1,5 кОм болса,
көпір сұлбасындағы (3.7 сурет) гальванометрдің Rқ кедергісі қандай болу
керек?

R3 R4
R 1 R2

Жауабы: Rкрит =
R 1  R2
R3  R4 = 1667 Ом.
11. Егер көпірдің басқа иықтарындағы кедергілердің бірқалыпты
күйінде R2 = 100 Ом; R3 = 2000 Ом; R4 = 524 Ом құраса, көпірдің бірінші
иығына қосылған (3.7 сурет) Rх резистордың кедергісінің мәнін анықтау.
Жауабы: Rх = 26,2 Ом.

3.7 сурет
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12. Егер көпір иықтарының кедергілері R2 = 5 кОм; R3 = 1 кОм; R4 = 5
кОм, гальвонометрдің ішкі кедергісі RГ = 0,6 кОм болса, көпір балансының
(3.7 сурет) күйі Rх қай мәніне сәйкес келетінін анықтау. Идеалды кернеу
көзінің ЭҚК Е = 2 В. γсал = 2 % салыстырмалы қателігі бар Rх кедергісін
өлшей алу үшін, гальвонометрдің SI ток бойынша қандай минималды
сезімталдығы болу керек?
Шешімі. Кедергі
Rх = R2 R4 /R3 = 25 кОм.
Абсолюттік қателік
∆Rх = γсал Rх/100 = 500 Ом.
±∆Rх шамасына Rх өзгеруі кезінде ∆IГ балансы жоқ токтың мәні:
∆IГ = ≈ ± 10-6 А;

URx R3 Rx  Rx  R2 R3  R4 
Rx  Rx R2 Rx  Rx  R2   R3 R4 R3  R4   RГ

.

Сәйкесінше, ток бойынша минималдық сезімталдық SI = 1 бөл/мк А =
10 бөл/А.
13. 100 Ом±10 % номиналы бар Rх кедергісінің ақауын тексеру үшін
пайдаланатын тұрақты токтың тепе-теңдігі жоқ көпір сұлбасындағы Rх
номиналы мәнінен ∆Rх пайыздық ауытқудың функциясы ретінде
гальванометрдің тұрақтылық коэффициентін табу керек.
Тепе-теңдік кезінде көпір сұлбасының иықтарының кедергілері: Rх= 100
Ом; R2 = 10 кОм; R3 = 10 кОм, R4 = 100 Ом, гальванометрдің ішкі кедергісі RГ
= 100 Ом, ток бойынша гальвонометрдің тұрақтылық коэффициенті CI = 10-7
А/бөл. Қорек көзінің кернеуі U = 3 В.
Шешімі. R'х = Rх + ∆Rх = 110 Ом, R''х = Rх - ∆Rх = 90 Ом кезіндегі
гальванометр тізбегіндегі ∆IГ токтың өзгеруі (3.12 тапсырманың шешімін
қараңыз)
∆IГ = ± 10·10-6 А.
Гальванометрдің қозғалмалы бөлігі ауытқитын α бөлік саны мынаны
құрайды
α = ∆IГ/ CI = 100.
Гальванометрдің тұрақтылық коэффициенті Rх-тен ∆Rх пайыздық
ауытқудың функциясы ретінде
C∆Rх = 0,1 Ом/бөл.
6

14. Қос көпірдің тепе-теңділік шарты бойынша Rх өлшенетін кедергі
мәнін анықтау үшін формуланы шығару (3.8 сурет); RN үлгілі кедергі мен r (<
0.001) кішкентай кедергіні, көпір иықтарындағы R1, R'1, R2, R3 кедергілердің
барлық мәндерін белгілі деп санау керек.

100

 R1 R1' 
rR3
R1


  , егер R1 = R'1; R2 = R3, ал
Жауабы: Rx = RN
'
R2 r  R1  R3  R2 R3 
r аз болса, онда Rх= RN R1/ R2.

3.8 сурет
15. Егер көпір сұлбасының иықтарындағы R1 = 10 Ом, R'1 = 100 Ом, R2
= R3 = 1000 Ом кедергілер болса, қос көпір балансы күйіне Rх қай мәніне
сәйкес келетінін анықтау. Үлгілі иықтың кедергісі RN = 1 Ом.
Жауабы: Rх = 0.10010 Ом.
16. Неліктен дара көпір сұлбасының көмегімен (3.7 сурет) 1 Ом-нан аз
кедергіні өлшеу ұсынылмайтынын түсіндіру.
Жауабы: өлшеудің нәтижесі өлшенетін резистордың кедергілері мен
өлшенетін кедергілердің мәндерімен салыстыратын жалғағыш сымдардың,
түйісулердің кедергілерінің қосындысынан тұрады.
17. Егер көпірдің басқа иықтарындағы толық кедергілерді белгілі деп
санасақ:

,
мұндағы z2, z3, z4 - кедергілер модульдерінің мәндері;
φ2, φ3, φ4 - фазалық бұрыштардың мәндері, айнымалы токтың дара
көпір сұлбасының тепе-теңдік шарты бойынша Zх толық кедергінің мәнін
анықтау үшін формуланы шығару (3.9 сурет).
Жауабы: Zх = Z2 Z4/ Z3. Егер өрнекті көрсеткіштік формада көрсетсе,
онда мына модульдер үшін тепе-теңдіктің екі шартын аламыз:
Zх Z3 = Z2 Z4 және φх +φ2 = φ2 +φ4.
18. 3.10, а,б суретте көрсетілген айнымалы токтық көпірлік сұлбаны
теңестіруге бола ма?
Жауабы: а) иә; б) жоқ.
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3.9 сурет

3.10 сурет

19. Егер үлгілі орама үшін R2= 3 Ом; L2 = 100 мГн, және көпір
иықтарының R3= 20 Ом; R4= 10 Ом кедергілері болса, тепе-теңдік көпір
сұлбасының тізбегіндегі (3.10 сурет) Lх индуктивтіліктің, Rх кедергінің
мәндерін анықтау.
Жауабы: Rх = (R2 R4) /R3= 1,5 Ом; Lх= (L2 R4) /R3= 0,05 Гн.
20. Неліктен индуктивтілік пен сыйымдылықты өлшеуге арналған
айнымалы токтың көпір сұлбаларының (3.9 сурет) екі иығын реттелуге
болатын етіп жасалады?
Жауабы: көпірді теңдестіру үшін екі шартты орындау қажет (3.17
тапсырманың жауабын қараңыз), сондықтан да реттеудің екі тәуелсіз элементі
керек: біріншісі - көпір иықтары біреуінің кедергісінің модулін реттеу үшін,
екіншісі - осы кедергінің немесе көпірдің кез-келген иығындағы басқа
кедергінің фазалық бұрышын реттеу үшін керек.
21. Егер R2= 100 Ом; R3= 1000 Ом; С3 = 1 мкФ, R4= 100 Ом, көпірді
қоректендіретін кернеу f жиілігі 1000 Гц-ке тең болса, теңгерілген көпір
тізбегіндегі Lх индуктивтіліктің, Rх кедергінің, Qх сапалылығының мәндерін
анықтау.
Жауабы: Lх= R2R4C3= 0,01 Гн; Rх = R2R4 /R3= 10 Ом; Qх = ωLх /Rх =
ωR3C3 = 6,3.
22. Егер көпір сұлбасында (3.11 сурет) С3 үлгілі сыйымдылықтың
конденсаторына параллельді қосылған салыстыру иығының R3 кедергісінде
49 кОм айнымалы резистор болса, ораманың Qх сапалылығы қандай шектерде
өзгеруі мүмкін? f = 100 Гц жиілігінде,С3 = 1 мкФ, f = 1000 Гц жиілігінде, С3 =
0,1 мкФ өлшеу кезінде.
Жауабы: Qх = 1÷30.
23. Егер Е7-4 типті көпірді (3.11 сурет) теңдестіру кезінде келесі
деректер: алынғын көбейткіш иығы R2= 100 Ом; салыстыру иығы R3= 30 Ом;
С3= 1 мкФ; санау иығы R4= 850 Ом алынған болса, белгісіз ораманың Lх
индуктивтілігі мен Rх кедергісінің мәндерін анықтау.
Жауабы: Lх= 85 мГн; Rх = 2,83 Ом; Qх = 18,9.
24. Qх > 30 сапалығы бар, белгісіз ораманың Lх индуктивтілігі мен Rх
кедергісін өлшеу кезінде қолданылатын көпір сұлбасы (3.12 сурет) үшін
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теңдестіру шартын жазу.
Жауабы:

R 2 R4 C 3
R 2 R4 C 3
Lх =
=
;
1  1 Q x2
1   2 R32 C32
Qх =

L x
Rx

=

 2 C32 R2 R3 R4  2 C32 R2 R3 R4
Rх =
=
;
1   2 R32 C32
1  1 Qx2

1
1
=
, tg δх - индуктивтілік орамасы шығыны
C3 R3 tg  x

бұрышының тангенсі.

3.11 сурет

3.12 сурет

25. Көпір сұлбасында (3.12 сурет) индуктивтілік орамасы tg δх шығыны
бұрышының тангенсін өлшеу келесі деректермен жүзеге асырылады:
салыстыру иығы - С3= 0,1 мкФ және айнымалы резистор - R3 = 1,6÷52,2 Ом.
Өлшеудің 1000 Гц жиілігі кезінде сапалылықтың мәні қандай болады?
Жауабы: tg δх = 0,010÷0,033; Qх = 100÷30.
26. Егер Е7-4 типті көпір сұлбасының негізгі қателігі екі құраушдан
түрде тұрады: 100 Гц жиілікте өлшеу кезіндегі аддитивтік ± (1+6/L) % және
мультипликативтік ± (1+6/ R) %, мұнда L микрогенримен, ал R оммен
өрнектеледі, 3.23 тапсырмасында орындалғандай Lх индуктивтілік пен Rх
кедергіні өлшеудің қателігінің мәнін анықтау.
Жауабы: ± 1 %; ± 3,12 %.
27. Егер R1 = 10 Ом, L1 = 0,01 Гн, R2 = 100 Ом, R3 = 1000 Ом, С3 = 1 мкФ,
R4 = 100 Ом, кернеудің қорек көпірінің f жиілігі 100 Гц болса, ТИ (теңдестіру
индикаторы) диагоналының қысқыштары жағынан теңгерілген көпірдің (3.11
сурет) Rкір кіріс кедергісін анықтау.
Жауабы: 100 Ом.
28. Егер өлшеу көпір сұлбасы бойынша (3.13 сурет) 1000 Гц жиілігінде
орындалса және көбейткіштің иығы R2 = 1 кОм; санау иығы R3 = 500 Ом;
реттеуші кедергі R4 = 10 Ом, үлгілі конденсатордың сыйымдылығы С4 = 0,1
мкФ болса, конденсатор tg δх шығыны бұрышының тангенсін және Сх
сыйымдылықты анықтау.
Жауабы: Сх = С4 R3 /R2 = 0,05 мкФ; tg δх = ωСх Rх = ωС4 R4 = 0,006.
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29.
Егер
өлшеудің
негізгі
қателіктері
аддитивтік
және
-3
мультипликативтік құраушылары ± (1+20/С) %, ± (5·10 +0,1tg δ) түрде
келтірілсе, мұндағы С пикофарадамен өрнектеледі, Сх сыйымдылығын
өлшеудің қателігін және конденсатор tg δх бұрышының тангенсін (3.28 есеп)
анықтау.
Жауабы: ± 1 %; ± 0,56·10-3 %.

3.13 сурет

3.14 сурет

30. Егер Z1 - Z4 кедергілерінің, теңдестіру индикаторының ZТИ = ∞
(Z1Z2Z3 кедергілер үшбұрышын эквивалентті жұлдызға түрлендіру жолымен
қорытынды беру) ішкі кедергісінің мәндері белгілі болса, Т-қалыпты (3.14
сурет) жоғары жиілікті дара көпірдің теңдестіру шартын шығару. Егер Z1 = Z3
= 1/(jωC0), C0 = 100 пФ, Z2 = R0 = 105 Ом, өлшеу жиілігі f= 10 МГц болса,
белгісіз ораманың Rх кедергісі мен Lх индуктивтілігінің мәндерін анықтау.
Жауабы: Z1Z3/Z2 + Z1 +Z3 +Z4 = 0;
Rх = 1/(R0ω2C02) = 0,25 Ом; Lх =
2/(ω2C02) = 5,07 мкГн.
31. Көпір иықтарының толық кедергілерін белгілі (шығысында көздің
ішкі кедергісін Z0 = 0, ал теңдестіру индикаторын ZТИ = ∞ қабылдау керек) деп
санағанда, Т-қалыпты (3.15 сурет) екілік көпірдің теңдестіру шартын кешенді
түрде шығару.
Жауабы: Z1 +Z3 + Z1Z3/Z2 + Z1' +Z3' + Z1' Z3 '/Z2 ' = 0.
32. Т-қалыпты қос көпірдің сұлбасын пайдаланып, gх, bх өткізгіштіктерді
анықтаудың (31 тапсырманы қараңыз) формуласын шығару, екіполюстіктің gх
активтік және bх реактивтік құраушыларын өлшеуді орындау. Иықтардың
кедергілері көпір сұлбасында (3.16 сурет) көрсетілген.
Шешімі. Өлшеу нәтижесіне зиянды параметрлердің әсерін азайту үшін
өлшеуді орнын басу әдісімен орындайды.
Екіполюстік 1-1 қысқышына қосылмағанда және
,
болған кездегі көпірлік сұлбаның тепе-теңдік теңдеуі:
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3.15 сурет

3.16 сурет

Екіполюстік 1-1қысқышына қосылған және оның өткізгіштіктері
болған кездегі көпірлік сұлбаның теңдеуі:
.
өткізгіштіктер, екі өлшеудің айырымы ретінде анықталады:

33. есеп қысқартылған.
3.3 Резонанстық әдіс
34.
Орауыш
индуктивтігінің
жекеменшік
орамааралық
сыйымдылығының бар болуы (өлшеу жүргізу кезінде жиілік жоғары болған
сайын, әсер ету соғұрлым күшті болады) куметрдің көмегімен (3.17 сурет)
жоғары жиілікті (100 кГц және одан жоғары) индуктивтікті өлшеуге кедергі
келтіреді. Жоғарғы және төменгі жиілікті индуктивтік орауыштың
эквиваленттік сұлбалары 3.18, а, б суреттерде көсетілген. Индуктивтіктің
,
кедергінің
, сапалылықтың
эффективтік шамаларын, нақты
индуктивтікпен L, шығын кедергісімен R, орауыш сапалылығымен Q және
орамааралық сыйымдылық
шамасымен және үлгі ретіндегі конденсатор
сыйымдылығымен байланысын көрсететін формуланы жазып көрсету.
Формуланы шығару кезінде:
мұндағы
- өлшеу жүргізуге қолданатын жиілік.
Суреттерде берілген ГВЧ- жоғары жиіліктік генераторр.
Жауабы:

=

+
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3.17 сурет

3.18 сурет

35. Микрогенримен берілген орауыш индуктивтігін
куметрмен
өлшеу арқылы формула жазу, егер де өлшеу жиілігі килогерцпен, үлгі
ретіндегі конденсатор
сыйымдылығы пикофарадпен берілген болса.
Жауабы:
36. Куметрмен өлшенген
шамаларын анықтау (3.17 сурет),
егер де сапалылықтың өлшеу диапазоны
жоғары жиілікті
генератордың жиілігінің өзгеру диапазоны
және үлгі
ретіндегі конденсатор сыйымдылығы
болса.
Жауабы:
37. 3.19-суреттің көмегімен өлшенетін
конденсаторының
сыйымдылығын анықтау. Өлшеуді контурды резонансқа келтіру арқылы
жүргіземіз: а) 1-1 қысқыштары тұйықталған кезде
б) 1-1
қысқышына
конденсаторы жалғаған кезде
. Жоғары
жиілікті генератордың (ГВЧ) жиілігі өлшеу кезінде тұрақты боп тұрады.
Шешімі.
бірінші
өлшеу
кезінде;
; екі өлшеу кезінде де жиілік тұрақты
болғандықтан, немесе
онда

.
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3.19 сурет
38. Қатарласа жалғанған активті
және реактивті
құрастырушылардан тұратын, толық кедергі
анықтау үшін байланысын
табу. Куметр контурын резонансқа келтіру (3.17 суретті қара) арқылы өлшеу
жүргізіледі.
жоқ болған кезде. 1-1 қысқышына үлгі ретіндегі орауыш
индуктивтігі жалғанады,
f жиілігінде үлгі ретіндегі конденсатор
сыйымдылығын өзгерту арқылы куметр контурын резонансқа келтіреміз,
мұнда
сыйымдылық және Q сапалылық көрсеткішін жазып аламыз.
қысқышына
қосқан кезде.
қысқышына
толық
кедергіні қосамыз және сол f жиілікте үлгі ретіндегі конденсатор
сыйымдылығын өзгерту арқылы куметр контурын резонансқа келтіреміз,
мұнда
сыйымдылық көрсеткішін жазып аламыз.
Жауабы:

,

Мұндағы f – килогерцпен өлшенеді;
пикофарадпен;
Оммен өлшенеді.
39. Аналогты электронды вольтметрдің кіріс кедергісін
және
сыйымдылық C=C шамаларын анықтау (3.20 сурет). Куметрмен өлшенген
шамалар (3.38 есебінің шешу әдісі бойынша) f=1,59 МГц,

Жауабы:
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3.20 сурет
40. Ашық кірісті электрондық осциллографтың кіріс кедергісін
және сыйымдылық C шамаларын анықтау. Куметрмен өлшенген шамалар (38
есебінің шешу әдісі бойынша) f=10 МГц,
Жауабы:
41. Аналогты электрондық вольтметрдің кіріс кедергісін
және
сыйымдылық C шамаларын анықтау. Куметрмен өлшенген шамаларды
пайдалану арқылы (3.17 сурет):
1) f= 4 МГц,
2) f= 150 кГц,
Жауабы: 1) 78 кОм; 30 пФ; 2) 510 кОм; 30 пФ.
42. Индуктивтік орауыштың орамааралық сыйымдылығын CL анықтау
(3.18 сурет). Куметрді қолдану арқылы екі жиілікпен
өлшенген
шамаларды пайдалану:
1) f1= f кГц;
2) f2= f/2 кГц,
Жауабы:
4,7 пФ.
4
Электрондық
осциллографтың
сигналдардың параметрлерін өлшеу

көмегімен

электрлік

4.1 Жаймалаудың әртүрін қолдану
1. Осциллограф экранында осциллограмманы бейнелеу, егер де
зерттелетін айнымалы кернеудің тікбұрышты формасының Т периоды екі есе
аз болса сызықты-өзгеретін жаймалау кернеуінің Tp периодынан (4.1 сурет).
Жауабы: 4.2 сурет
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4.1 сурет

4.2 сурет

2. Осциллограф экранында осциллограмманы бейнелеу, егер де
зерттелетін синусоидалдық кернеудің жиілігі f =1,2 кГц, ал сызықтыөзгеретін жаймалау кернеуінің жиілігі fp = 400 Гц.
Жауабы: 4.3 сурет

4.3 сурет

4.4 сурет

3. Осциллограф экранында осциллограмманы бейнелеу, егер де
зерттелетін синусоидалдық кернеудің жиілігі f = 250 Гц, егер де сызықтыөзгеретін жаймалау кернеуінің уақыт ұзақтығы t =3 мс, ал төмен түсу
уақыты t=2 мс. Сәуленің кері жүру уақытында ЭЛТ бекітіледі (4.4 сурет).
Шешімі. Зерттелетін синусоидалдық кернеудің периоды:
T = 1/f = 1/250 c = 4 мс.
Жаймалау кернеуінің периоды:

Осциллограф экранында көрінетін осциллограмма (4.5 сурет), жаймалау
кернеуінің тура жүру уақытына келетін синусоидалдық кернеудің бөлекбөлек учаскесінен турады.
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4. Осциллограф экранында осциллограмманы бейнелеу, егер де
зерттелетін синусоидалы формалы сигналдың жиілігі f =5 кГц, ал сызықтыөзгеретін жаймалау кернеуінің жиілігі fp= 4 кГц.
Жауабы: 4.6 сурет

4.5 сурет

4.6 сурет

4.7 сурет

5. Осциллограф экранында осциллограмманы бейнелеу, егер де Yкірісіне периоды T =2 мс зерттелетін синусоидалдық кернеу берілетін болса,
ал X-кірісіне периоды Tp =4 мс сызықты жаймалау кернеуі, сәуленің тура
жүру уақыты t =3 мс, ал төмен түсу уақыты t=1 мс. Сәуленің кері жүру
уақытында ЭЛТ жабылмаған.
Жауабы: 4.7 сурет, а-в.
6. Зерттелетін синусоидалдық кернеу және периодикалық сызықты
жаймалау кернеуінің
қисығын бірдей масштабта бейнелеу, егер де
осциллограф экранында көрінген
осциллограммалар 4.8 және
4.9
суреттегідей болса. Сәуленің кері жүру уақытында ЭЛТ жабылмаған.
Жауабы: 4.10 және 4.11 суреттер.

4.8 сурет

4.9 сурет

7. Осциллограф экранында
осциллограмманы бейнелеу, егер де
жаймалау кернеуінің көтерілу уақыты оның төмен түсу уақытынан төрт есе
үлкен болса. Зерттелетін сигнал жиілігі f = 1 кГц болатын симметриялы
кернеудің үшбұрышты пішініне тең келеді. Аратәрізді кернеуді үздіксіз
жаймалау жиілігі fp =0,4 кГц. Сәуленің кері жүру уақытында ЭЛТ жабық.
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Жауабы: 4.12 сурет

4.10 сурет

4.11 сурет

4.12 сурет

8. Осциллограф экранында осциллограмманы бейнелеу, егер де Yкірісіне периоды T синусоидалдық кернеу берілген, ал X- кірісіне периоды
Tp=T сызықты жаймалау кернеуі берілген. Жаймалаудың көбейткіші Mp =1
және 0,2 тең болса.
Шешімі. Mp жаймалау көбейткіші
1 шамасынан 0,2 шамасына
өзгергенде, горизонталдық күшейткіштің күшейту коэффициенті бес есе
өзгереді, немесе up(t) амплитудасы өзгереді. 4.13, а-в
суреттерінде
синусоидалдық, жаймалау қисықтары және Mp көбейткішінің екі шамасының
осциллограммалары көрсетілген.
9. Осциллограф экранында осциллограмманы бейнелеу, егер де Yкірісіне периоды T зерттелетін синусоидалдық кернеу берілген; X- кірісіне
периоды Tp=2T сызықты емес жаймалау кернеуі up берілген (4.14 а-б
суреттер). Сәуленің кері жүру уақытында ЭЛТ жабылмаған.
Шешімі. Зерттелетін кернеудің Т периодынан, жаймалау кернеуінің
периоды T екі есе үлкен болады, сондықтан осциллограмма қозғалмайтын
болып шығады. Жаймалау кернеуінің сызықтылығы бұзылғандықтан, уақыт
бойынша
осциллограмма бұрмаланады. Осциллограмманың бейнеленуі
4.15, а,в суретте көрсетілген.
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4.13 сурет

4.14 сурет

4.15 сурет

4.16 сурет

10. Осциллограф экранында осциллограмманы бейнелеу, егер де
зерттелетін және жаймалау кернеуі 4.16, а-б суретте көрсетілген қисықтар
түрінде болса. Сәуленің кері жүру уақытында ЭЛТ жабылмаған.
Жауабы: 4.17 сурет.
11. Осциллограф экранында осциллограмманы бейнелеу, егер де ЭЛТның
горизонталдық
және
вертикалдық
табақшаларына
кернеулер берілетін болса.
Көлденеңде және тігіненде сәуленің ауытқу коэффициенті бірдей деп санау
керек.
Жауабы: 4.18, а-в суреттер.
12 есеп қысқартылған.
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4.17 сурет

4.18 сурет

13. Бергер шрифты бойынша 5 цифрын көру үшін, ЭЛТ-ның
горизонталдық және вертикалдық табақшаларына берілетін
және
кернеу функцияларын көрсету. Тігінен
және көлденең
ауытқу
коэффициенттері бірдей.
Жауабы: 4.20, а-в сурет.

4.20 сурет
4.2 Сигналдың амплитудалық және уақыттық параметрлерін өлшеу
14. Осциллографта қолданылатын амплитудасын сигналдардың өлшеу
әдістерін көрсету.
Шешімі.
1) Калибрленген шкала әдісі. Бұл әдіс вольт бөлікпен (В/бөлік)
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өлшенетін осциллографтың вертикалдық ауытқуының кіріс каналының
аттенюаторын калибрлеуін пайдалануға негізделген. Өлшенетін амплитуда
шамасын төмендегі формуламен анықтаймыз:

мұндағы
– вертикаль бойынша сәуленің ауытқу коэффициенті;
шкала бөліктерінде вертикаль бойынша сәуленің ауытқуы;
бөлгіштің бөлу коэффициенті .
Әдістің қателігі 5-10% құрайды. Бұл әдіс С1-49, С1-67, С1-73, С1-70
және т.б типті осциллографтарда қолданылады.
2) Салыстыру әдісі. Бұл әдіс Y- кірісінде кезектестіріле берілетін
өлшенетін сигнал амплитудасы мен калибрленген кернеу амплитудасын
салыстыруға негізделген. Калибрленген кернеу көзі болып ішкі немесе
сыртқы кернеу көзі алынады. Әдістің қателігі 3-5%. Салыстыру әдісін
пайдаланып сигналдың амплитудасын дәл өлшенуін күшейту үшін кірістеріне
өлшенетін және калибрленген сигналдар берілетін дифференциалды каналды
күшейткіш қолданылады. ЭЛТ нөл-индикатор болып есептелінеді;
амплитудалардың теңесуінде осциллограф экранында көлденең сызықтар
көруге болады. Әдістің қателігі 1% дейін төмендейді. Бұл әдіс С1-70, С1-74
типті осциллографтарда қолданылады.
15. Осциллографта қолданылатын уақыт интервалдарын
өлшеу
әдістерін көрсету.
Шешімі.
1) Калибрленген шкала әдісі. Бұл әдіс жаймалаудың алдын ала
калибрленген уақыт бөлігіне (уақыт/бөлік) бөлінуіне негізделген. Өлшенетін
уақыт интервалының шамасын төмендегі формуламен анықтаймыз
мұндағы
– калибрленген жаймалаудың ұзақтығы;
шкала бөліктерінде горизонталь бойынша сәуленің ауытқуы;
жаймалаудың көбейткіші.
Әдістің қателігі 5-10% құрайды.
2) Салыстыру әдісі.
Бұл әдіс өлшенетін уақыт интервалдарын
біріктіретін маркерлік уақыт таңбаларын қолдануға негізделген. Сәуленің
жарық модуляциясына маркерлі таңбаны алу үшін Z- кірісіне үлгі ретінде
жиілікті генератордан сигнал беріледі. Өлшенетін уақыт интервал шамасын
төмендегі формуламен анықтаймыз
3) Аталуы

мұндағы
,
маркер таңбаның периоды және саны.
Бұл әдістің қателігі 3-5% шамасында. Салыстыру әдісімен уақыттық
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аралықты өлшеудің қателігін азайту үшін қосақталған жаймалау
қолданылады,бірақ олардың бір-бірінен кідіру уақыты алдын ала
калибрленген.Әдістің басты өлшенетін уақыт аралығының басталуы мен
аяқталуы орталық вертикалдық сызыққа тіреледі.Сонда уақыт аралығының
мәні мына формуламен табылады:

t=(tкб-tка)дж,
мұнда tкб және tка –өлшенетін уақыт аралығының басталуы мен
аяқталуының орталық вертикалдық сызықпен түйісу кезіндегі кідіру мәндері;
Дж- калибрленген жаймалаудың ұзақтығы.
Әдістің қателігі 1-1,5 % шамада. Әдіс С1-70 түрлі осциллографта
қолданылады.
16. С1-195 түрлі осциллографтың бірінші Y1 -кірісіне Г3-33 түрлі
генератордан синусоидалдық пішінде өлшенетін кернеу u(t) берілген ,ал
екінші Y2-кірісіне ішкі қорек көзінен «меандр» тәрізді калибрленген кернеу u0
(t) берілген. Аттенюатордың бөлу коэффициенті Кд бірінші жағдайда 1:100, ал
екінші -1:10 тең (4.21 сурет).
Егер екі жағдайда да осциллографтың электрондық сәулесі
вертикалмен ауытқуы h бірдей болса,вольтметрдің көрсеткішін табу
керек(оның шкаласы синусоидалдық сигналдың әрекеттік мәнімен
градуирленген) «Меандр» тәрізді кернеудің алшақтық шегі U0= 5В.

4.21 сурет
Шешімі.

2Um=hCy/К‘д,

мұнда Y-кірісінің ауытқу коэффициенті
Сy=U0K´´д/һ; К´д =1/100; К″д =1/10; Um=25B,
генератордың вольтметірінің көрсетуі
U=Um/ =25/1,41=17,7 В.
17. Осциллографтың экранындағы синусоидалдық сигналдың периодын
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және жиімгін табу керек, егер бір периодының горизонталмен ауытқуы
шкаланың бес бөлігіне тең болса, жаймалаудың ұзақтығы Д ж = 0,1 мс/бөлік,
жаймалаудың көбейту коэффициенті М = 0,2
Жауабы: 100 мкс; 10 кГц.
18. Осциллографтың ашық кірісіне жиілігі 2 кГц, өзгеру шегі 50 мВ,
калибрленген «меандр» тәрізді кернеу берілген. Сәуленің кертикалдық ауытқу
коэффициенті калбирленген шкалада 0,5; 0,2; 0;1 В/бөлік мәндер алынған.
Олар Кд-ның қай мәндері кезінде орындалалды, егер Кд бірге тең кезінде сәуле
кертикалмен бес бөлікке ауытқыса.
Жауабы: 1:50; 1:20; 1:10.
19. Осциллографтың вертикалдық ауытқу коэффициенті калибрленген
шкаласында 0,05; 2; 5 В/бөлік мәндері алынған. Сонда Кд-ның қандай мәндері
болу керек (4.18 есепке қараңыз).
Жауабы: 1:5; 1:200; 1:500.
20. Осциллографтың экранында көрсетілген (4.22 сурет) төрбұрышты
импульстардың параметрлерін табу керек, егер осциллографтың реттегіштері
келесі қалыпта болса: ауытқу коэффициенті –Су=0,1 В/бөлік; жаймалаудың
ұзақтығы – Дж = 2 мкс/бөлік; көбейту коэффициенті – М = 0,2.
Жауабы: Uм = 0,45 В; tч = 2,8 мКс; tф = 0,6 мКс; tб =0,96.

4.22 сурет
21 есеп және 4.23 сурет қысқартылған.
22. Не себептен осциллографтың экранында импульстың амплитудасы
Um көрінеді, егер оның ашық кірісін жабық кіріске ауыстырса. Төртбұрышты
импульстардың генераторы ұзактығы tu және периоды t бір полярлы
импульстарды шығарады.
Жауабы: ашық кірісті осциллографтың экранында амплитудасы Um
реттелген импульстық сигналдарды көреміз (4.24 сурет). Бір полярлы
реттелген импульстардың әр уақытта тұрақты құраушысы болады, ол U0 = Um
tu/T. Осциллографтың ашық кірісін жабық кіріске ауыстырғанда тұрақты
құраушы U0 осциллографтың күшейткішіне кіре алмайды, бірақ сонда да
экранда Uм амплитудалы импульстық сигналды көреміз. Төртбұрышты
имульстар генераторы жабық сұлбалы кіріспен байланысқанда оны екі қорек
көзінен тұрады ден санауға болады: тұрақты кернеуден U0 және айнымалы
кернеуден Uм = Uм – U0 (4,25 сурет). Тұрақты кернеу кіріс конденсаторды
қарама-қарсы полярлықпен
кернеуге дейін зарядтағандықтан өлшенетін
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импульстың тұрақты құраушысы +
жойылады. Сондықтан, импульстық
сигнал 4,26 суретте көрсетілгендей, тұрақты құраушысы жоқ болып көрінеді.

4.24 сурет

4.25 сурет

4.26 сурет

23. Ашық және жабық кірістері бар осциллографты қолданып, 4.27
суретте бейнеленген импульстың тұрақты
және айнымалы
құраушыларын қалай өлшеуге болады (
= 10В, Т = 10 мс)?
Шешімі. Сигналды осциллографтың ашық кірісіне бергенде экранда
оның қозғалмайтын бейнесі паайда болады, соған қарап
табамыз. Содан
кейін сигнал жабық кіріске беріледі. Экранда сигналдың бейнесінің
вертикалмен қанша бөлікке n төмендегін табу керек. Тұрақты құраушы тең:
U0 = nCy = 3,2B,
мұнда ауытқу коэффициентінің цифрлық мәні.
Aйнымалы құраушының амплитудасы:
U′м = Uм – U0 = 6,8B.
24. Осциллографтың экранында бейнеленген төртбұрышты импульстық
амплитудалық, ортаквадраттық және ортатүзетілген мәндерін табу керек (4.28
сурет). Ауытқу коэффициенті
= 0,1 B/бөлік, калибрленген жаймалаудың
ұзықтығы
= 1 мкс/бөлік.
Жауабы:
= 0,3В;
=
= 0,17B;
=
=
0,1B.

4.27 сурет

4.28 сурет

25. Осциллографтың экранында бейнеленген испульстың амплитудалық,
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ортаквадраттық және ортатүзетілген мәндерін табу керек (4.29 сурет).
Бейненің масштабы 1:1, 1 бөлік = 5 мм, ауытқу коэффициенті
= 5 B/бөлік,
калибрленген жаймалаудың ұзақтығы
= 2 мс/бөлік.
Жауабы:
=15B;
= 7,5B;
= 4,8B.

4.29 сурет
26 есеп қысқартылған.
27. Генератордың жаймалауы қай режімде істейді, егер экрандағы
осциллограмманың түрі 4.28 суретте көрсетілген бейнедей болса?
Жауабы: күтуші жаймалау
28 – 35 есептер және 4.30-4.33 суреттер қысқартылған.
36. Осциллографты қолданып экспоненциалдық пішіндегі дара
импульстың амплитудасын және уақыттық тұрақтылығын табу керек (tш = 1
нс - импульстың шебі). Осциллографтың жаймалауының ұзақтығы Дж = 0,04
мкс/бөлік, ауытқу коэффициенті Су = 2 В/бөлік (4.34 сурет).
Шешімі. дара импульстың параметрін өлшеу үшін оның
осциллограммасын суретке түсіреді. Бірақ, осциллографтың өткізу жолағы,
шекті болғандықтан импульстың суреттегі пішіні едәуір өзгереді. 4.34 суретте
өлшенетін импульс пунктирмен,ал оның осциллограммасы біртегіс сызықпен
көрсетілген. Суреттен өлшенетін кернеудің төмендеген кезіндегі U1 және U2
мәндеріне сәйкес уақыттың екі мәнінің ( t1 және t2) ұзақтығын өлшейміз.
Кернеудің белгілі төмендеу заңына
теңдеу жүйесін құруға болады:

сүйенсек, екі белгісіздік

U1=
U2=

;
;

мұнда
- іздеген амплитуданың мәні;
- кернеудің төмендеуінің уақыттық тұрақтылығы.
Сонда теңдеу жүйесін шешкенде табамыз:

=(t1-t2)/ln(U2/U1);
U x=
.
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Енді осы өрнектерге СY пен Дж еске ала отырып U1, U2, t1 және t2
сандық мәндерін қойсақ Ux=11,2 B, x=0,12 мкс екенін табамыз.

4.34 сурет
37 - 35, 36 есептер қысқартылған.
38. Стробоскоптық осциллографтың өткізу жолағының
кеңдігіне
қарамай ауытқұ коэффициентінің аз мәндігі қалайша сақталады?
Шешімі. стробоскоптық осциллографтың жұмыс істеу принципінің
негізі: кіріс сигналмен (4.37 а сурет) строб-импульстарды (4.37 б сурет)
ампитудалық модуляциялау және m=1/( ) коэффициентімен уақыттық
масштабты трансформациялау,мұнда =1/T- кіріс сигналдың жиілігі, -санау
қадамы. 4.37, в суретте кіріс
сигналдың трансформацияланған шебі
көрсетілген. Модулденген строб-импульстар У арнасының күшейткішінің
кірісіне беріледі. Кіріс сигналы туралы ақпарат строб-импульстардың
амплитудасымен байланысты болғандықтан күшейткіш таржолақты болуы
мүмкін , бірақ оның күшейту коэффициенті үлкен, а шуылының деңгейі аз
болу керек (шуылдың сигналы Uш
пропорционал).

4.37 сурет
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39. Осциллографтың экранында (36х60 мм) ұзақтығы tu=10 нс, жиілігі
=100 кГц импульсты бейнелеу үшін жаймалаудың жылдамдығы қандай болу
керек? Табылған мәнді страбоскоптық осциллографтың
жаймалау
жылдамдығымен салыстыру керек , егер санау қадамы =1 нс тең болса.
Шешімі. Осциллографтың жаймалау жылдамдығы:

Стробоскоптық осциллографтың жаймалау жылдамдығы m есе аз

vc=6000/m kм/c,
мұнда m=

=

=104 – уақыттық

масштабты трансформациялау

коэффициенті.
Сондықтан,

vc=6000/104=0.6kм/с.
40, 41 есептер қысқартылған.
4.3 Жиілік пен фазаны өлшеу
42. Жаймалаудың жылдамдығын табу керек, егер осциллографтың
жаймалауының ұзақтығының ауқымы 50 мс/бөлік пен 0,2 мкс/бөлік
аралығында жатса (1 бөлік =6 мм).
Жауабы: 0,12 м/с, 30 км/с.
43. Жаймалаудың ұзақтығы Дж=0.1 мс/бөлік дұрыс калибрленгенін
қалай тексеруге болады, егер осциллогафтың екі жаймалау көбейткіші болса:
Мж=1; Мж=0,2.
Шешімі. Осциллографтың Y-кірісіне жиілігі f=10 кГц (T=1мс)
калибрленген импульс беріледі. Одан кейін, импульстардың шептерін
шкаланың вертикалдық сызықтықтарына түйістіреді. Сонда горизонталмен
шкаланың бір бөлігі импульстың 1 периодына 0,1 мс тиісті болады. Егер
жаймалау көбейткіші Мж = 0,2 болса, онда импульстардың жиілігі f = 50 кГц
(T = 0,02 мс) болу керек.
44. Осцилографтың жаймалауының уақыттың масштабын табу керек,
егер Y – кіріске жиілігі f = 1кГц импульстық сигнал берілсе және оның
бейнесі 4.38 суретте көрсетілгендей. Бейненің масштабы 1:1 (1 бөлік = 6 мм).
Жауабы: 1 мс/бөлік.
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4.38 сурет

4.39 сурет

45. Осцилографтың (ЭЛО) экранында бейнеленген Лиссажу фигуралары
арқылы зерттелетін импульстардың жиілігін табу керек (4.39 сурет). Белгісіз fx
және үлгілі f0 жиіліктердің кернеулері горизонталдық және вертикалдық
табақшаларға берілген (f = 1500 Гц).
Жауабы: а – 500 Гц; б – 1000 Гц; в – 2250 Гц.
46. ЭЛО–ның экранындағы жарықтық сәуле 4.40, а, б суретте
көрсетілген Лиссажу фигуларын сызып болған соң, қанша уақытта өз орнына
келеді? Горизонталдық жаймалаушы табақшаларға жиілігі f = 1000 Гц кернеу
берілген.
Шешімі. 4.40,а фигурасында жарықтық сәуленің горизонталмен 4 рет
ығысқанын көреміз. Бұл жағдайда, уақыт горизонталдық бұрмалаушы
табақшаға берілген кернеудің екі периодына тең болады, сонда t = 2T = 2/f =
2/1000c = 2 ∙ 10-3c = 2 мс. 4.40,б фигурасында жарықтық сәуле горизонталмен
2 рет және вертикалмен 2 рет ығысады. Сондықтан, бұл уақыт горизонталдық
жаймалаушы табақшаға берілген кернеудің бір периодына тең, не болмаса,
вертикалдық табақшаға берілген кернеудіңде бір периодына тең, сонда t = T =
1 мс.

4.40 сурет

4.41 сурет

47. ЭЛО–ның экранында синусоидалдық сигналдың бейнесі берілген
(4.41 сурет), сол берілген сигналдың жиілігін екі жағдайда табу керек:
1) Жайммалаудың ұзақтығы Дж = 0,1 мс/бөлік, оның көбейткіші Мж = 1,
масштабы 1:1, 1 бөлігі = 6 мм.
2) Дж = 0,5 мс/бөлік, Мж = 0,2.
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Жауабы: 1) 2500Гц. 2) 2500Гц.
48 есеп қысқартылған.
49. Жиілігі белгісіз кернеу ЭЛО–да айнала жаймалау жасау үшін
қолданған. Генератордың үлгілі жиілігі бар f0 = 1000 Гц кернеуі ЭЛО–ның
модуляторына берілген. Сондағы алынған осциллограмма 4.42 суретте
көрсетілген. Белгісіз fх жиілікті табу керек.
Жауабы: 250 Гц.
50 есеп қысқартылған.
51. ЭЛО–ның экранында бейнеленген екі синусоидалдық сигналдардың
u1 = Uм1Sin t,
= Um2Sin( t – φ) арасындағы ығысу бұрышын φ табу керек
(4.43 сурет).
Шешімі. Екі кесінді өлшенеді аb = 5 мм, ad = 20 мм, содан кейін φ = 360о
есептеледі, ab/ad = 64о 20′.

4.42 сурет

4.43 сурет

4.44 сурет

52. Екі кернеудің u1 = Um1Sin( t + φ) және u2 = Um2Sinωt арасындағы
ығысу бұрышын φ табу керек, егер олар ЭЛО–ның экранында эллипс пішінді
бейне құрса (4.44 сурет). Сәуленің Х және Y остерімен бұрылу
коэффиценттері Сx және Сy – ке тең.
Шешімі. Осциллографтың Y және Х – кірістеріне зерттелетін u1 және u2
кернеулер беріледі. Сәуленің экранда х және у остерімен лездік бұрылуы тең:
х =lxu2 = Xsin t; у = lyul = Ysin( t + φ), мұнда X = lxUm2; Y = lyUm1 – сәуленің
бұрылуының амплитудасы.Электрондық сәуле экранда эллипс сызады.
Жарқылдақ дақтың орнын белгілейтін радиус – вектор уақыттың әр сәтінде
тең:
r=

.

X = Y деп санасақ, онда
r=X

.

Эллипстің остерін r( t) – ның максималдық және минималдық мәндері
арқылы табамыз:
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=π

=
Sin2 t = -Sin2( t + φ); (

)=–

;(

) = ( – φ)/2.

Үлкен және кіші остердің ұзындығы тең:
A = 2r(

)=2

x cos φ/2;

B = 2r(

)=2

x sin φ/2,

φ ығысу бұрышын келесі жолмен табамыз: tg φ/2 = A/B немесе φ =
2arctg A/B.
53. Экранда эллипс құратын екі кернеудің u1 = Um1Sin( t + φ) және u2 =
Um2 Sin t арасындағы ығысу бұрышын φ табу керек, егер келесі мәндерді
шкаланың бөліктерімен өлшесек: Y = 4 және у' = 3 (4.44 сурет).
Жауабы: Sin φ = y/Y = 3/4 ; φ = 48,6 .
54, 55 есептер қысқартылған.
56. Екі синусоидалдық сигналдардың u1 , u2 арасындағы ығысу
бұрышын φ табу керек, егер олардың құрған бейнелері 4.47 суреттегідей
болса.
Жауабы: а – 0 ; б – (+90 ); в – (-90 ); г – (+135 ); д – (-135 ); е – (+180 ).
4.47 сурет
57 есеп қысқартылған.
5 Өлшеулердің нәтижелерін өңдеу
5.1 Негізгі анықтамалар мен формулалар
хө өлшеу нәтижесі мен хш өлшенетін шаманың шын мәні арасындағы
айырым өлшеу нәтижесінің абсолюттік қателігі деп аталады:
=xө-xш.

(5.1)

қателігі кездейсоқ шама болып табылады. Ол мына түрде көрсетілуі
мүмкін
= c+

(5.2)

мұндағы с шамасының математикалық күтімі, ал
- нөлдік
математикалық күтіммен кездейсоқ шама. Кездейсоқ емес с шамасын
жүйелік қателік деп атайды, ал - кездейсоқ қателік деп атайды. Егер с мәні
белгілі болса, онда жүйелік қателікті хт - өлшеудің түзетілген нәтижесін
өлшеудің соңғы шешімі ретінде қабылдап, оны алып тастауға болады:
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хт =xө+ c.

(5.3)

кездейсоқ қателігін алып тастауға болмайды, өйткені берілген өлшеу
кезінде кездейсоқ шамасы қандай нақты мән қабылдағаны белгісіз. Өлшеу
нәтижесіне кездейсоқ қателіктің әсер ету бағасы үшін 1 мен 2 оң болып
беріледі және өлшенетін х шамасы (хө- 2) мен (хө+ 1) арасында
алынғандығының ықтималдығын табады.
[хө- 2; хө+ 1] интервалы сенім интервалы, ал х осы интервалдың ішінде
орналасу ықтималдығы – Рс сенім ықтималдығы деп аталады. Былайша
көрсетуге болады:
Рс=P[- 1
(5.4)
2] .
Көбінесе

1

=

2.

Сонда
Рс=P[| |

1].

(5.5)

Егер қателігін үлестірудің дифференциалды заңы белгілі болса, яғни
f( ) ықтималдылық тығыздығы, онда
(5.6)
f( ) үлестіру заңының сандық сипаттамасы - с математикалық күтім, d
дисперсия және
ортаквадраттық ауытқу мына формулалар бойынша
анықталуы мүмкін:
(5.7)
(5.8)
(5.9)
Қателікті үлестірудің қалыпты заңы болған кезде
(5.10)
Бұл жағдайда, Ф(Z) Лаплас функциясының кестесін пайдалана отырып,
мынаны анықтауға болады:
Рс=P[- 1
2] =
=
(5.11)
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Сонымен қатар мынаны ескеру қажет:
Ф(-z)=-Ф(z).

(5.12)

Кейбір жағдайларда қателіктерді үлестіру заңы белгісіз, бірақ оның с
мен
сандық сипаттамалары белгілі (көбінесе жуықтатылған). Сонда 1
берілген симметриялық сенім интервалы кезінде РД сенім ықтималдығын
төменнен қатаң бағалау үшін Чебышевтың теңсіздігін қолдануға болады:
P(| - c|

2

1)

/

(5.13)

осыдан
Рс=Р(| - c|

1)

2

/

.

(5.14)

Егер кездейсоқ шамасы белгілі функционалды тәуелділігімен Y1,
Y2,…,Yn тәуелсіз кездейсоқ шамасымен байланысты
Y=F(Y1, Y2,…,Yn),
онда, Y1, Y2,…,Yn шамаларының my1, my2,…, myn математикалық күтімі мен
y1,
y2,…,
yn ортаквадраттық ауытқуын біле отырып, жуықтатып Y
шамасының my математикалық күтімі мен y ортаквадраттық ауытқуын мына
формулалар бойынша табуға болады:
mg=F(my1, my2,…, myn);

(5.15)

(5.16)
мұнда

- (my1, my2,…, myn) нүктесінен алынған, yi бойынша F(y1,

y2,…,yn) жеке дербес функция.
Y1, Y2,…,Yn – әртүрлі физикалық шамаларды тура тәуелсіз өлшеудің
кездейсоқ нәтижесі десек, ал Y=F(Y1, Y2,…,Yn) – жанама өлшеу нәтижесі
болсын. Сонда жанама өлшеу нәтижесінің кездейсоқ қателігінің
ортаквадраттық ауытқуын мына формула бойынша табуға болады:

(5.17)
мұнда і – Yі тура өлшеу нәтижесінің кездейсоқ қателігінің ортаквадраттық ауытқуы, ал дербес туынды тура өлшеу нәтижесіне сәйкес y1,
y2,…,yn нүктесінде алынады.
Жанама өлшеу нәтижесінде с жүйелік қателігі тура өлшеуге сәйкес с1,
с2,..., сn жүйелік қателігінің мына қатынасымен байланысты:
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(5.18)
егер f( ) қателігін үлестіру заңы, сондай-ақ оның с және
сандық
сипаттамалары белгісіз болса, онда тек бір ғана шаманың тәуелсіз өлшеу
(бақылау) қатарының нәтижесін біле отырып, оларды жуық табуға болады. с
және шамаларының жуық мәндері бағалар деп аталады.
Егер х бір және сол белгілі мәннің n тәуелсіз бақылауы шығарылса
(мысалы, құралды тексеру мақсатымен) және х1, х2,…,хn нәтижелері алынса,
онда
(5.19)

(5.20)
Белгісіз х шамасы кезінде (бір және сол белгісіз мәннің n тәуелсіз
бақылауы шығарылса) с жүйелік қателігін табу мүмкін емес. Егер
қарастырылған жағдайда жүйелік қателікті ескермеуге болса, онда өлшенбелі
шаманың шын мәнін бағалау ретінде бақылаудың ортаарифметикалық
нәтижелерін қабылдау керек:
(5.21)
хор шамаларының орта квадраттық ауытқуы мынаған тең:
(5.22)
Өлшеу әдісінің нақтылығын сипаттайтын әрбір жеке бақылаудың орта
квадраттық ауытқуы бұл кезде мынаған тең:

(5.23)
Бақылау нәтижелерінің орта арифметикалық үлестіру заңы қалыпты
нәтижеге жақын (бақылаудың жеткілікті үлкен саны кезінде орын алады) және
жүйелік қателікті ескермесек, мынаны анықтауға болады:
Рс=P[-

1
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2]

(5.24)
Егер жеке бақылаулар қалыпты заң бойынша (параметрлері олардың
белгісіз) үлестірілгендігі белгілі болса, онда (7-24) жуықтатылған формула
орнына нақты өрнекті пайдалану қажет:
(5.25)
мұнда Fn(t) – Стьюдент үлестіруінің интегралды функциясы. (5.25)
өрнегі кез келген n, үлкен бірліктер үшін дұрыс.
Егер n бақылаулар саны аз (n<10 20), ал жеке бақылаулардың қателігін
үлестіру заңын дұрысқа жақын деп есептеуге болмаса, онда (7-24)
жуықтатылған өрнекті қолдану біршама қателіктерге әкеледі. Бұл жағдайда РД
шамасын қатал бағалау үшін оған = оp жатқызып, (7-14) өрнегін пайдалану
керек.
х физикалық шамасынан у физикалық шамасының тәуелділігін зерттеу
бойынша тәжірибе жүргізілсін делік. у және х мына түрдегі тәуелділікпен
байланысты екендігі белгілі болса:

y=
мұнда
Мысалы,

- белгілі функция, ал

- белгісіз параметрлер.

y=ax+b,
мұнда а мен b белгісіз.
Егер n тәуелсіз тәжірибелер жасалып және n эксперименталды нүктелер
(хі, уі) алынса, сондай-ақ n k-дан үлкен,
параметрлерінің ең
ықтимал мәндерін табу қажет.
Егер х1, х2,…,хn координаттары ескерілмеген кіші қателіктерімен белгілі,
ал y1, y2,…,yn ординатаны өлшеу қателіктері нөлдік математикалық күтіммен
және бір ортаквадраттық ауытқумен қалыпты заң бойынша үлестірілген
болса, онда
ең ықтимал мәндерін теңдеулер жүйесінен кіші
квадраттар әдісі бойынша табуға болады

,
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(5.26)

мұнда

- xi нүктесінде ck параметрі бойынша

жеке дербес

функция мәні.
5.2 Есептер мен жаттығулар
1.
кернеудің өлшеу қателігі қалыпты заң бойынша үлестірілген,
сондай-ақ
50 мВ тең.
с жүйелік қателігі нөлге тең, ал
Uө өлшеу нәтижесі U кернеуінің шын мәнінен 120 мВ айырмашылығы
бар екндігінің ықтималдығын табыңыз.
Шешімі. (7-11) өрнегінен о=0 және 1= 2 болған кезде (7-11)-ге сәйкес

пайдалана отырып табамыз:

.

2.
с жүйелік қателігі 30 мВ тең болған шартта 7-1 есебін шешіңіз.
Шешімі. Егер Uө өлшеу нәтижесінде жүйелік қателікті есепке алмасақ
онда ізделінген сенім ықтималдығын табу үшін (7-11) қатынасын қолдануға
болады:

.

Егер Uө өлшеу нәтижесіне түзету енгізсек, яғни
Um=Uө- Uс деп есептесек,
онда

.

1 мен 2 есептерінде алынған нәтижелерді салыстыра отырып, қателікті
үлестірудің қалыпты заңы үшін бірыңғай сенім интервалында сенім
ықтималдығы Uс нөлге тең немесе өлшеу нәтижесіне сәйкес түзетулер
енгізген жағдайда үлкен болатындығын байқау қиынға соқпайды.
3. Токты өлшеу нәтижесі қалыпты заң бойынша үлестірілген кездейсоқ
қателіктен тұрады,
4 мА тең, с нөлге тең. Қателік абсолютті шамасы
бойынша 12 мА-дан асып түсу ықтималдығы қандай?
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Жауабы: 0,0027.
4. Қуатты өлшеу нәтижесі қалыпты заң бойынша үлестірілген кездейсоқ
қателіктен тұрады,
100 мВт тең, с -50 мВт тең. Өлшеу нәтижесі
(түзетілмеген) қуаттың шын мәнінен асып түсу ықтималдығын табыңыз.
Жауабы: 0,31.
5. 5-4 есепте қуаттың шын мәні өлшеу нәтижесінен (түзетілмеген) тек
150 мВт айырмашылығының ықтималдығын табу керек.
Жауабы: 0,8186 0,82.
6. Амперметрді тексеру нәтижесінде оның көмегімен жүргізілген
өлшеулер нәтижесінің 70% қателіктері 20 мА аспайтындығы белгілі болған.
Қателіктер нөлдік математикалық күтіммен қалыпты заң бойынша
үлестірілген деп есептесек, ортаквадраттық қателікті анықтау керек.
Шешімі. (7-11) пайдалана отырып, мынаны аламыз:

.

Ф(z) функциясының мәнін біле отырып аргумент мәнін табамыз:

.

Бұдан
19 мА.
7. Амперметрді тексеру нәтижесінде оның көмегімен жүргізілген
өлшеулер нәтижесінің 80% қателіктері 20 мА аспайтындығы белгілі болған.
Қателіктер нөлдік математикалық күтіммен қалыпты заң бойынша
үлестірілген деп есептесек, өлшеу нәтижесінің қателігі 40 мА асып түсетін
ықтималдықты табу керек.
Жауабы: 0,01.
8. 7 есебінде қателік үшін симметриялық сенім интервалын табыңыз,
оған түсу ықтималдығы 0,5 тең.
Жауабы: 10,5 мА.
9. Амперметр көмегімен жүргізілген өлшеу нәтижелерінің қателіктері
қалыпты заң бойынша үлестірілген, 20 мА тең, жүйелік қателікті ескермеуге
болады. Олардың біреуі үшін қателік 0,95 кем емес ықтималдықпен 5 мА
аспайтын қанша тәуелсіз өлшеулер жасау керек?
Шешімі. Бір рет өлшеген кезінде өлшеулер
5 мА аспау үшін
ықтималдылық мынаған тең:
Р=Р[| |<5]=Ф

=0,197.

Олардың біреуі де n тәуелсіз өлшеу кезінде
қамтамасыз ете алмау ықтималдылығы мынаған тең:
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5 мА-ге кем қателікті

.

Бірақ, басқа жағынан осы ықтималдық 1-0,95=0,05-тен артық болуы
керек.
Демек,
осыдан
.

Өлшеу саны n тек бүтін болуы мүмкін болғандықтан, n 14.
10, 11 есептер, 5.1 сурет қысқартылған.
12. Қателік нөлдік математикалық күтіммен тең мөлшерлі тығыздық
заңы бойынша үлестірілген жағдайда 7-6 есепті шешу керек.
Шешімі.
қателігі [ 1; 1] интервалында тең мөлшерлі үлестірілсін.
Сонда
ықтималдық тығыздығын мына қатынастан табуға болады.

мұнда

(5-8) сәйкес

ал орта квадраттық ауытқу мынаған тең:
,

демек, есепті шешу үшін

1

табу керек.

,

мұнда

1=28,6

мА мен

16 мА.

13. Қателік нөлдік математикалық күтіммен тең мөлшерлі тығыздық
заңы бойынша үлестірілген жағдайда 7 есепті шешу керек.
Жауабы: 0.
14. Қателік тең мөлшерлі тығыздық заңы бойынша үлестірілген
жағдайда 9 есепті шешу керек.
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Жауабы: 20.
15. кедергі r параллель қосылған r1 мен r2 белгілі m1=12Ом; m2=15
Ом; 1=1 Ом;
2=0,5 Ом математикалық күтімнен және ортаквадраттық
ауытқуыдан құралған. Кедергі r математикалық күтімі mr мен орта квадраттық
ауытқуды r табыңыз.
Шешімі. Параллель қосылу кезінде

.

15 мен 16 қолданайық. Сонда

.
r

табу үшін алдымен дербес туындыны есептейміз:

;

.

Ары қарай мынаны аламыз:

.

16. r тізбектеп қосылған r1 мен r2 құралған кезде 15 есепты шешіңіз.
Жауабы: 27 Ом; 1,12 Ом.
17. 15 есептегідеп r кедергісі өзінің математикалық күтімінен 1 Ом
аспауының ықтималдығын бағалау керек.
Шешімі. Қателікті үлестіру заңы белгісіз болғандықтан, (14) теңсіздікті
пайдалану керек. Сонда 15 есепті шешу кезінде алынған нәтижелермен
пайдалана отырып, мынаны табамыз:

.

18.

Магнитоэлектрлік

механизмнің
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келесі

параметрлерінің

математикалық күтімі мен орта квадраттық ауытқуы белгілі: ауа саңылауында
магнитті индукция 0,09 және 0,003 Т; рамканың белсенді алаңы 4,4·10-4 және
0,1·10-4 м2; меншікті қарсы әрекеттік момент 2·10-6 және 0,02·10-6 Н·м/рад.
Егер рамканың орамдар саны 18 тең болса, онда ток бойынша
магнитоэлектрлік механизмнің сезімталдығының математикалық күтімі мен
ортаквадраттық ауытқуын табыңыз.
Жауабы: 356 рад/А; 14,6 рад/А.
19-22 есептер қысқартылған.
23. Кедергілерді өлшеу нәтижесінде келесідей мәндер алынды: r0=200
Ом, r1=100 Ом, r2=600 Ом, r3=500 Ом. Өлшенген кедергілердің ортаквадарттық
ауытқулары сәйкесінше 0,3; 0,2; 0,6; 0,3 Ом тең. r х кедергінің ортаквадраттық
ауытқуын анықтаңыз, егер

.

Жауабы: 0,41 Ом.
24. Өлшеуіш күшейткіш кернеу бойынша параллель теріс кері
байланысты қолдану жолымен операциондық күшейткіш негізінде
тұрғызылған (5.2 сурет). Теріс кері байланыс тізбегінің r1 мен r2 кедергілерінің
математикалық күтімі мен орта квадарттық ауытқуы белгілі: m1=1 кОм, m2=10
кОм, 1=1 Ом,
2=10 Ом. Операциондық күшейткіш мінсіз деп есептесек
(күшейтудің шексіз үлкен коэффициенті, кедергінің шексіз үлкен кіруі мен
шексіз аз шығуы), өлшеуіш күшейткіштің күшейту коэффициентінің mk
математикалық күтімі мен k ортаквадраттық ауытқуын анықтаңыз.
Шешімі. Қарастырылып отырған жағдайда өлшеуіш күшейткіштің К
кернеуі бойынша күшейту коэффициентін мынаған тең деп көрсетуге болады:
К=r2/r1 (15) сәйкес, mk=m2/m1=10 (16) сәйкес

.
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5.2 сурет

5.3 сурет
25. Өлшеуіш күшейткіш 5.2 сурет және 5.3 сурет бойынша тізбектелген
теріс кері байланысты қолдану жолымен операциондық күшейткіш негізінде
жасалған (5.3 сурет). Теріс кері байланыс тізбегінің r1 мен r2 кедергілерінің
математикалық күтімі мен орта-квадарттық ауытқуы белгілі: m1=10 Ом,
m2=990 Ом, 1=0,01 Ом,
2=1 Ом. Операциялық күшейткіш мінсіз деп
есептесек (5.24 есепті қараңыз), өлшеуіш күшейткіштің күшейту
коэффициентінің математикалық күтімі мен орташа квадраттық ауытқуын
анықтаңыз.
Жауабы: 100; 0,14.
26. Өлшеуіш күшейткіштің К күшейту коэффициенті мына өрнекпен
анықталады:

133

мұнда К1 – операциялық күшейткіштің күшейту коэффициенті;
β – теріс кері байланыс тізбегінің жіберу коэффициенті.
К1 шамасының математикалық күтімі мен ортаквадраттық ауытқуы
сәйкесінше 104 және 10 3 тең. β=10-2 шарты кезінде К шамасының
математикалық күтімі мен орташа квадраттық ауытқуын табыңыз.
Жауабы: 99; 0,1.
27. β – кездейсоқ шама шартында 26 есепті шешіңіз, сондай-ақ mβ=10-2,
ал β=10-4.
Жауабы: 99; 1.
28. Өлшеуіш күшейткіш 5.2 суреттегі сұлба бойынша құрылған.
Операциондық күшейткіштің дрейфі нөлге ие. Күшейткіштің эквивалентті
сұлбасы 5.4 суретте келтірілген. mІ=1 мкА, mЕ=1 мВ, І=1 мкА,
Е=1 мВ
дрейфті анықтайтын ток және ЭҚҚ көздерінің шығу параметрлерінің
математикалық күтімі мен ортаквадраттық ауытқуы белгілі. Операциондық
күшейткіш мінсіз деп есептеп, күшейткіштің шығу кернеуінің (кіру кернеуінің
жоқтығы кезінде) m математикалық күтімі мен ортаквадраттық ауытқуын
анықтаңыз, сондай-ақ r1=1 кОм, r2=10 кОм.
Шешімі. Uшығ=Ir2+Er2/rI көрсетуге болады.
Іздеген мәндерді (15) пен (16)-ны пайдалана отырып табамыз:

;

.

5.4 сурет
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29. Кернеудің тәуелсіз бақылаулар саны жүргізілген:
Бақылау № . . . . 1
2
3
4
5
U, мВ . . . . . . . 3790
3805 3832 3781 3842
Жүйелік қателікті ескермеуге болады деп болжасақ, U өлшенетін
кернеудің шын мәнінің бағасын және өлшеу әдісінің орташа квадраттық
қателігін және ор өлшеу нәтижесін анықтаңыз.
Шешімі. (21) пайдалана отырып, мынаны аламыз:

Өлшеу әдісінің орта квадраттық қателігін есептеу үшін (23) қолданамыз:

(22) мен (23) мынаны табу қиын емес:

.

30. Егер өлшенетін кернеудің шын мәні 3805 мВ тең екендігі белгілі
болса, 29 есептегідей с жүйелік қателік пен
орташа квадраттық ауытқу
бағаларын табыңыз.
Жауабы: 5 мВ; 23,5 мВ.
31. 29 есепте: U өлшенетін кернеудің шын мәні 30 мВ аспайтындай Uорден ерекшеленетін сенім ықтималдығын; 0,95 сенім ықтималдығына сәйкес
келетін U1 симметриялық сенім интервалын жуықтай табу керек.
Шешімі. (24) сәйкес 29 есепте табылған ор мәнін пайдалана отырып:
.

Ізделген сенім интервалын, сондай-ақ (24) пайдалана отырып табамыз:
,

мұнда
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және
U 1,96

ср=1,96·11,8=23

мВ.

32. 29 есепте бақылаулар қателігі нөлдік математикалық күтіммен
қалыпты заң бойынша үлестірілген деп болжасақ:
1) U өлшенетін кернеудің шын мәні Uор-ден 30 мВ аспайтын сенім
ықтималдығын.
2) 0,95 сенім ықтималдығына сәйкес келетін U симметриялық сенім
интервалын табыңыз.
Шешімі. 31 есепке қарағанда қателікті үлестіру заңы қалыпты болып
табылатындығы априорлы белгілі, сондықтан есептеулер үшін (25)
формуланы қолдану керек. Uор және ор 29 есепте табылған. Ары қарай
мынаны аламыз:
.

Симметриялық сенім интервалын табайық:

,

мұнда

және
.

24 есептің шешімін бақылауды өңдеу нәтижелерін мына түрде жазуға
мүмкіндік береді: Рс=0,94 ықтималдығымен U=(3810 30) мВ, немесе Рс=0,95
ықтималдығымен U=(3810 33) мВ.
31 мен 32 есеп қорытындыларын салыстыра отырып, қателікті
үлестірудің қалыпты заңына қолданбалы (24) жуық формуласын пайдалану
шынайы нақтылықпен салыстырғанда өлшеу нәтижелерінің нақтылығын
жоғарлатуға әкеледі (берілген сенім ықтималдығы кезінде аз сенім интервалы
алынады және керісінше, берілген сенім интервалында үлкен сенім
ықтималдығы алынады).
33. 29 есептен өлшенетін кернеудің шын мәні 3780 мен 3830 мВ арасына
алынғандығы туралы жуықтық ықтималдықты табыңыз. Бұл ықтималдықты,
егер қателікті үлестіру заңы – қалыпты екендігі априорлы белгілі болғанда
нақты табыңыз.
Жауабы: 0,95; 0,89.
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3 бөлім. Зертханалық жұмыстар және әдістемелік нұсқаулықтар
Зертханалық жұмыстар мен оларға арналған әдістемелік нұсқаулықтар
электроэнергетика мамандығындағы бакалаврларға жүргізілетін «Ақпараттық
өлшеуіш техника» және «Электрлік шамаларды өлшеу» пәндерінің оқулық
бағдарламаларына сәйкес дайындалған. Зертханалық жұмыстар 2 нұсқа
ретінде берілген және әр нұсқада бір семестрде өтетін 6 зертханалық
жұмыстар бар.
Зертханалық жұмыстар электроэнергетика мамандығының барлық оқу
түрлерінің студенттеріне арналған.
1 нұсқа
1 Зертханалық жұмыс №1.

Электрлік кедергіні өлшеу (жанама

әдісі)
Жұмыстың мақсаты: кедергіні өлшеу үшін әртүрлі өлшеу әдістерін
және аспаптарын оқып игеру. Өлшеудің қателігін анықтауды және өлшеу
нәтижесін шығаруды үйрену.
Жабдықтардың тізімі. Жұмыста мына өлшеу жабдықтары
қолданылады: аналогты амперметр және вольтметр; электромеханикалық
және сандық әртүрлі аспаптар; кедергінің магазині; үлгідегі кедергінің
катушкасы; тұрақты кернеудің көзі.
1.1 Тапсырма
Өздігінше мына бөлімдерді оқу қажет: Амперметр және вольтметр
әдістерімен кедергіні өлшеу; электромагниттік жүйедегі электромеханикалық
аспаптардың құрамы мен әсер ету принципі; кедергіні өлшеудің жанама және
тікелей әдістері.
Әртүрлі өлшеу әдістерін қолдану арқылы, амперметр және вольтметр
әдістерімен кедергіні өлшеу қажет. Зерттеу нәтижелерін өңдеп, өлшеу
нәтижесін және қателікті тауып, есептемені құрастыру қажет.
1.2 Жұмысты орындау реті
1.2.1 Амперметр және вольтметр әдістерімен кедергіні өлшеу
Өлшеу аспаптарымен танысып, олардың параметрлерін (түрі, дәлдік
класы, өлшеудің жұмыс аралығы, өлшеудің ұзақтығы, кіріс кедергісі) жұмыс
дәптеріне жазу қажет. Аспаптардың параметрлері 1.1 кестесіне енгізіледі.
Кедергі RX = 15 … 30 Ом (оқытушы береді) Р33 түріндегі кедергі
магазиніне қойылады. RX кедергісі 1 немесе 2 сұлбаға қосылады (1.1 сурет).
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РА – амперметр; РV – вольтметр; GB – реттелетін кернеу көзі;
RХ – кедергінің магазині.

1.1

сурет - Амперметр – вольтметр әдісі бойынша кедергіні өлшеудің
екі сұлбасы

Өлшеу тұрақты токпен орындалады. Тұрақты кернеудің тұрақталған
көзінің реттелетін шығыс кернеуін және өлшеу резисторын қосып, есептемеге
оңай болу үшін I және U көрсеткіштерін амперметр мен вольтметрге сәйкес
қою қажет. Ол үшін таңдалған өлшеу аралығындағы аспаптардың көрсеткіші
екі үш шкала аймағында болатындай етіп тізбектің тогы мен кернеуін орнату
қажет.
1.1 кесте - Аспаптың параметрлері
Амперметр:

Вольтметр:

шкала α … бөліндінің;
өлшеу аралығы IН … А;
өлшеу деңгейі Iд …А;
ішкі кедергі RА … Ом;
дәлдік класы КА … %.

шкала α….бөліндінің;
өлшеу аралығы UН … В;
өлшеу деңгейі Uд…В;
кіріс кедергісі RВ… Ом;
дәлдік класы КВ … %.

Өлшеу нәтижесін 1.2 кестесіне енгіземіз.
1.2 кесте - Амперметр және вольтметр әдістері бойынша RX =
өлшеу
Аспаптардың
көрсеткіштері
және
1 сұлба
2 сұлба
берілген есептеулері
Амперметрдің көрсеткіштері
αА, бөл
I .., A
Вольтметрдің көрсеткіштері
αВ, бөл
U, В
Кедергі Rөлш = U/ I, Ом
Әдістемелік қателік
∆Ә, Ом
δӘ, %
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Ом

Құралдық қателік
∆Қ , Ом
δӘ , %
Өлшеу нәтижесі
R=Rөлш ±∆R
Вольтметр кедергімен параллель жалғанған кездегі сұлба үшін
әдістемелік қателік:
(1.1)

,

мұндағы RХ - өлшенетін кедергі, Ом;
RВ – вольтметрдің кіріс кедергісі, Ом.
Онда салыстырмалы қателік:
.

(1.2)

Амперметр Rx – мен тізбектеп қосылған сұлба үшін
(1.3)

,

(1.4)

,

мұндағы RА - амперметрдің ішкі кедергісі, Ом;
RХ - өлшенетін кедергі, Ом.
Құралдық, қатынасты және абсолюттік қателіктер қолданылған өлшеу
аспаптарының идеалды еместігімен түсіндіріледі және де бұл сұлбалар үшін
келесі түрде жазылады:
(1.5)

;

.

(1.6)

Өлшеу әдістерінің абсолюттік қателігі аспаптардың дәлдік класы
бойынша табылады:
(1.7)
мұндағы Kв - вольтметрдің дәлдік класы, %;
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Uн – вольтметрдің номиналды кернеуі, В.
(1.8)

,

мұндағы Ka - амперметрдің дәлдік класы, %;
Iн – амперметрдің номиналдық тогы, А.
Жалпы салыстырмалы қателігі мынаған тең:
(1.9)

,

мұндағы δӘ - әдістемелік қателік, %;
δҚ - құралдық қателік, %.
Абсолюттік қателік мына түрде табылады:
,

(1.10)

мұндағы - жалпы қатынас қателігі, %;
Rөлш – өлшенген кедергі, Ом.
Есептеудің нәтижесін 1.2 кестеге енгіземіз.
Берілген есептеуді талдағанда қолданылған өлшеу әдістерінің
нақтылығына және өлшенген кедергінің шамасына байланысты берілген әдісті
қолдануың тиімділігіне талдау жасаңыз.
1.3 Бақылау сұрақтары
1. А – V әдістерінің артықшылығы мен кемшілігі неде?
2. Қандай жағдайда А–V әдістерінің екі сұлбасы бірдей қателікте
болады?
3. Жанама өлшеу қателігін қандай жалпы жағдайда анықтауға болады?
4. Шкала бөліндімен бірге өлшеу болып саналады. Ол қандай?
5. Дәлдік класы деген не?
6. Амперметр мен вольтметрдің өлшеу шегі қалай өзгереді?
7. Өлшеуді неге шкаланың соңғы шегінен бастау керек?
8. Шкаланың жұмыс істемейтін бөлігі қалай белгіленеді?
2 Зертханалық жұмыс №2. LabVIEW ортасында құрылған омметр
моделінің көмегімен электрлік кедергіні өлшеу
Жұмыстың мақсаты. LabVIEW модельдеу жүйесі көмегімен омметр
сұлбасының жұмысын және тікелей бағалау әдісін оқып үйрену, өлшенген
кедергілердің шынайы мәнін құралдың дәлдік класын ескере отырып есептеу.
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2.1 Жалпы мағлұматтар
2.1-суретінде аналогтік омметрдің өлшенетін Rx кедергісіне жалғану
сұлбасы келтірілген.

2.1 сурет - Өлшенетін Rx кедергісі бар омметр сұлбасы
Мысалы, егер реттелетін кедергінің мәні Rg=2 кОм, ал Rх=0 қысқа
тұйықталу (ҚТ) тәртібі болса, онда вольтметрдің көрсетуі:

U  IR0 

E  R0
 1B.
R0  Rg

Rх-тің мәні артқан сайын вольтметрдің көрсеткіші U Uқт – дан кіші
болады. Сол кезде омметр шкаласының теңдеуі:
,

(2.1)

мұндағы  – вольтметр көрсетуінің салыстырмалы өзгерісі;
Uқт= UN=1В – вольтметр (омметр) шкаласының ең жоғарғы шегі.
RBX = 3 кОм – омметрдің кіріс кедергісі. (2.1) формуласынан вольтметр
шкаласы кері (Rх=0, U= Umax; Rх=∞, U=0) және біркелкі емес екендігі
байқалады.
Rх= Rкір=3 кОм болған кезде η=U=0.5, яғни вольтметрдің көрсетуі
омметр шкалаcы тура жартысын құрайды. Сонымен қатар, омметрдің өлшеу
дәлдігі вольтметрдің дәлдік классына тәуелді және қоректену көзінің кернеу
дәлдігіне тәуелсіз.
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2.2 сурет - Омметрдің шкаласы
Дәлдік класы дегеніміз – мәндері жеке өлшеу құралдарына арналған
стандарттарда бекітілген, жіберілетін негізгі және қосымша қателіктердің
шегімен анықталатын жалпыланған метрологиялық сипаттама. Стрелкалы
аспаптардың дәлдік класы келтірілген қателіктің максималдық рұқсат етілген
мәнімен белгіленеді:
,
(2.2)
мұндағы хN – аспап шкаласының жоғарғы шегі.
(2.1) формуладан мына формуланы табаламыз:
.

(2.3)

Берілген мысал үшін UN = 1B, сондықтан
.

(2.4)

(2.2) формуладан вольтметрдің абсолюттік қателігі:
.

(2.5)

Егер вольтметірдің дәлдік класы ƴ =1 % болса, онда ∆U =0.01 В.
Шкаланың біркелкісіздігін ескере отырып, кедергінің абсолюттік
қателігі ∆R вольтметр шкаласының жоғарғы бөлігінде анықталады. (2.4)
формула бойынша:
.

Онда өлшенетін кедергінің шынайы мәні:

R  Rx  R  Rx  30,3 Ом.

142

2.2 Жұмыстың орындалу реті
1. LabVIEW бағдарламасын қосып «Косвенный метод.vi» файлын ашу.

2.3 сурет - Омметр моделінің беткі пердесі
2. «Выбор схемы» ауыстырып-қосқышты 2-ші жағдайға ауыстырсақ,
омметр сұлбасы келтірілген терезе ашылады. 2.3 суреттегідей терезе шығады.
Панельдің беткі жағында 2 вольтметр орналасқан (жоғарғысы жұмыстық V1), омметр сұлбасы, кедергілерді енгізу орындары.
3. «Напряжение Е» ауыстырып-қосқышты 3В қойып, ал «Rg»
ауыстырып-қосқышты 2 кОм, Ro = 1кОм қоямыз.
Бағдарламаның қосылуы «Running»
пернесімен, ал өшірілуі «STOP»
пернесімен іске асады.
4. Сұлбаны іске қосқаннан кейін Rx = 600 Ом қойып, 1 вольтметрдің
көрсетулерін жазып алу.
5. Бағдарламаны «STOP» пернесімен өшіру, Rx = 1500 Ом қою.
Бағдарламаны іске қосып, 1 вольтметрдің көрсетулерін жазып алу.
Тапсырма: вольтметрдің δ = 0,5 дәлдік классымен кедергілердің нақты
шамаларын есептеп алу.
2.3 Бақылау сұрақтары
1. Өлшеу дегеніміз не?
2. Өлшеудің салыстырмалы және абсолюттік қателіктері деген не?
3. Аспаптың дәлдік класы деген не?
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4. Машықтануда өлшеудің қандай түрлері қолданылады?
5. Аналогтық омметрдің өлшеу дәлдігі неге қатысты?
3 Зертханалық жұмыс №3. Тұрақты токта электрлік шамаларды
өлшеу (өлшеу аспабы мультиметрмен танысу)
Жұмыстың мақсаты: тұрақты токтағы электрлік кернеу, ток, қуат,
кедергіні өлшеу принципін, тәсілдерін және әдістерін оқып үйрену,
метрологиялық өңдеу әдістерін оқып үйрену, өлшеу нәтижесін шығару.
Өлшеу жабдығы ретінде мультиметр қолданылады.
3.1 Тағайындалуы
GDM-393A түріндегі сандық мультиметр көп құрамды болып саналады.

3.1 сурет - Өлшеу аспабы - мультиметр
3.2 Жұмыс істеу мүмкіндігі
Тұрақты және айнымалы кернеу мен токты өлшеу.
1 .Синусоидалдық сигналдың (RMS) орташа дәрежелік мәндерін өлшеу.
2. Кедергіні, индуктивтілікті, сыйымдылықты, жиілікті, температураны
өлшеу.
3. p-n өткелдерін сынау.
4. Тізбектерді дыбыс жіберіп тексеру.
5. Логикалық элементтерді тестілеу.
6. Сандық шкала.
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7. Көрсеткішті автоматты сақтау.
8. min/max мәндерді тіркеу.
9. Орташа мәндерді есептеу.
10. ∆-өлшеу, ∆-өлшеу үшін тіректің деңгейін беру.
11. Өлшеу ұзақтығының таймері.
12. Нолді автоматты түрде орнату.
13. Өлшеу шегін автоматты таңдау.
14. Өлшеу шегін қолмен таңдау.
15. Қарама-қарсылықтың индикациясы, өлшеу шегін
индикациясы, қауіпті кернеудің индикациясы.
16. Дыбыстық ескерту (токты өлшеу кірісін қорғауға).
17. Қоректендіру көзі разрядының индикациясы.
18. Қоректендіру көзін автоматты түрде өшіру.
19. Өлшенетін кірісті қорғау.
20. Соққыға төзімді, тіреуіші бар қорғанысты қап.

арттыру

1 – ЖК дисплей; 2 – Өлшеу режімдерін қайта қосу; 3 – Өлшеу ұяшығы (U, I, R, f); 4
– Индуктивтілікті және сыйымдылықты (L, C) өлшеу үшін ұяшықтар; 6 – Температура
датчигін қосу үшін ұяшық; 7 – Құрамдық клавишаны теру.

3.2 сурет - Панельдегі басқару мүшелері мен индикациялар
GDM-393А режімдерін қайта қосу – режімді және өлшеу шегін беру
үшін қолданылады.
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ЖК дисплейде келесі басқару мүмкіндіктері мен индикациялар көрсетілген:
1 – Өлшеу шегін автоматты таңдау индикаторы.
2 – Жадыға жазу режімінің индикаторы.
3 – Максималдық мәнді өлшеу режімінің индикаторы.
4 – Минималдық мәнді өлшеу режімінің индикаторы.
5 – Өлшеу нәтижелерін орталандыру режімінің индикаторы.
6 – Көрсеткішті автоматты сақтау режімінің индикаторы.
7 – p-n өткелдерін тексеру режімінің индикаторы.
8 – Қатысты өлшеу режімінің индикаторы (∆-өлшеуі).
9 – Айнымалы құрамды өлшеу режімінің индикаторы.
10 – Келтірілген таймер индикация режімдерінің индикаторы (сағат:
минут/минут: секунд).
11 – Бірлікті өлшеу индикаторы.
12 – Сандық шкала.
13 – Батарея разрядының индикаторы.
14 – Тізбектің дыбыс жіберіп тексеру режімінің индикаторы.
15 – Өрістің индикаторы.
16 – Логикалық тестілеу режімінің индикаторы.
17 – Өлшенетін кірістің қауіпті кернеуінің индикаторы.

3.3 сурет - ЖК дисплей
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3.1 кесте - Басқару органдары мен индикациялардың тағайындалуы
Басқару
органдары
индикациялардың тағайындалуы
Басқару органдары
RANGE
MAX/MIN
TIME
A-H (auto hold)
REL ∆
∆ SET
H (Henry)
LOGIC
►
DUTY (duty factor)

мен

hFE
EBCE
K-TYPE
O (off)
COM (common)
Индикация органдары
AUTO
RECORD
MAX MIN
AVG (average)
A-H (auto hold)
AC (alternating current)
DC (direct current)

Аударылуы
Өлшеудің шегі
Максималды/минималды мәндер
Ағымдағы уақыт
Өлшеу нәтижесін автоматты түрде сақтау
Салыстырмалы өлшеу
Салыстырмалы өлшеу деңгейін беру
Генри (индуктивтіліктің бірлік өлшемі)
Логикалық сұлбаларды тексеру
p-n өткелді тексеру
Импульстерді бақылау аралығын толықтыру
коэффициенті (кері тікөзектің шамасы)
Транзистордың токты беру коэффициенті (h21)
Эмиттер-База-Коллектор-Эмиттер
К-түріндегі температураның датчигі
Ажыратылған
Жалпы шығыс
Шекті автоматты таңдау режімі
Жадыға өлшеу нәтижелерін жазу режімі
Максимальдық, минималдық мәндерді өлшеу
режімі
Өлшеу нәтижелерін орталау режімі
Көрсеткішті автоматты сақтау режімі
Айнымалы ток
Тұрақты ток

3.2 кесте – Басқару органдары мен индикациялардың тағайындалуы
Индикация
органдары
N
M
K
M
°F
°C

Мәні
Нано (10-9)
Микро (10-6)
Мили (10-3)
Кило (103)
Мега (106)
Фаренгейт
бойынша градус
Цельсий
бойынша градус

Индикация
органдары
Ω
V
A
F
Hz

Мәні
Ом
Вольт
Ампер
Фарад
Герц

H

Генри

Minu./Sec.

Минуттар/Секундтар

3.3 Жабдықтардың тізімі
1. Орталық процессор PU-2000.
2. ЕВ-101баспа платасы.
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3. Мультиметр.
3.4 Жұмысты орындау реті
1. ЕВ-101 баспа платасын PU-2000 орталық процессорға қойыңыз.
2. PS-1, PS-2 қоректендіру көзін нөлге қойыңыз, яғни реттеу тұтқасын
сағат тіліне қарсы толық бұраңыз. Бұл зертханалық жұмыста PS-1, PS-2
қоректендіру көзі кернеумен қамтамассыздандырады.
3. 3.3а суретінде көрсетілгендей PS-1 қоректендіру көзін L1 шамына
жалғаңыз.

а

б
3.3 сурет

4. PS-1 қоректендіру көзінің кернеуді реттеу тұтқасын сағат тіліне толық
бұраңыз. Шамның жану жарығын бақылаңыз.
5. Кернеуді өлшеу.
Мультиметрді тұрақты токты (DC) вольтметр режіміне қосыңыз. 3.3б
суретте көрсетілгендей вольтметрді L1 шамына параллель қосыңыз. Шамдағы
кернеуді өлшеп, жазыңыз.
3.3 кесте – Шамдағы өлшенген кернеудің мәндері
Кернеуді реттеу тұтқасы (PS-1)
Сағат тілі бойынша
Сағат тіліне қарамаОртаңғы жағдайы
шеткі жағдайы
қарсы шеткі жағдайы
ULмакс.
ULорт.
ULмин.
Шамның жану жарықтығы
Мультиметрді тізбектен ажыратыңыз.
6. Токты өлшеу.
Мультиметрді тұрақты токты (DC) амперметр режіміне қосыңыз, өлшеу
аралығы 200 мА. 3.4 суретте көрсетілгендей тізбекке амперметрді L1 шамына
қосыңыз. Шам арқылы өтетін токты өлшеп, жазыңыз.
Мультиметрді тізбектен ажыратыңыз.
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3.4 сурет - Амперметрдің шамға тізбектеп қосылуы
3.4 кесте – Шамдағы өлшенген токтың мәндері
Кернеуді реттеу тұтқасы (PS-1)
Сағат тілі бойынша
Сағат тіліне қарамаОртаңғы жағдайы
шеткі жағдайы
қарсы шеткі жағдайы
ILмакс.
ILорт.
ILмин.
Шамның жану жарықтығы
7. Кедергіні өлшеу.
Мультиметрді омметр режіміне қосыңыз, өлшеу аралығы 200 Ом дейін.
3.5 суретте көрсетілгендей омметрді L1 шамына параллель қосыңыз.
Кедергінің мәнін өлшеп, жазыңыз.

3.5 сурет - Кедергіні өлшеу
8. Кедергіге бөлінген қуатты өлшеу
Кедергіге бөлінген қуат ток пен кернеудің көбейтіндісінен тұрады. Қуат
ватт (Вт) арқылы өлшенеді. Қуатты үш негізгі деңгеймен анықтауға болады:
.

Алгебралық түрлендірудің көмегімен Ом заңының теңдеуін өзгертіп,
қуатты кедергі шамасына байланыстырып мына теңдеуді табамыз:
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;

Шамның жану жарықтығы, шамда түрленген қуат арқылы анықталады.
Бұл жұмыста қуат ток шамасының кернеуге көбейтілуі арқылы табылады.
Әртүрлі кедергіден тұратын екі шамды қолданып, олардың жарықтылығын
салыстырамыз. Берілген қуат бірдей болғанда, шамның жарықтығы бірдей
болады.
9. Екі қоректендіру көзін 0 вольтқа қойып, 3.6 суретте көрсетілген
тізбекті жинаңыз.

3.6 сурет - Кернеу мен токты өлшеу
PS-1 қоректендіру көзінің кернеуін L1 шамы жанғанша жоғарлатыңыз.
L1 шамындағы кернеуді өлшеп, одан кейін L1 шамы арқылы өтетін токты
өлшеңіз. Бұл мәндерді 3.5 кестеге жазыңыз.
3.5 кесте - Өлшенген кернеу мен токтың мәндері
Шам, L1
U, В
I, мА

P, Вт

PS-2 қоректендіру көзінің кернеуін L2 шамы мен L1 шамы бірдей
жарықты бергенше жоғарлатыңыз. L2 шамы арқылы өтетін кернеу мен токтің
мәндерін өлшеңіз. Өлшенген мәндерді 6 кестеге жазыңыз.
3.6 кесте - Өлшенген кернеу мен токтың мәндері
Шам, L2
U, В
I, мА

P, Вт

L1 шамының жарықтығымен L2 шамының жарықтығы бірдей болу үшін
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L1 шамындағы кернеуді 7 кестеде көрсетілген қадам әдісі бойынша
жоғарлатыңыз. Әрбір қадам үшін L1 және L2 шамдары арқылы өтетін ток пен
кернеудің мәндерін 3.7 кестеге жазыңыз.
3.7 кесте - Әрбір қадам үшін өлшенген ток пен кереудің мәндері
Шам, L1
Шам, L2
U, В
I, мА
P, Вт
U, В
I, мА
P, Вт
5
6
7
8
9
10
Екі қоректендіру көзін 0 кернеуіне қойып, тізбекті ажыратыңыз.
Екі шамның әрбір кернеу мәндері үшін формуланы қолданып қуатты
есептеңіз.
3.5 Бақылау сұрақтары
1. Дәлдік класының тағайындалуы.
2. Өлшеу әдістерінің негізгі және қосымша қателіктері деген не?
3. Омметрдің дәлдік класы қалай беріледі? Өлшенген кедергінің
абсалюттік қателігі қалай анықталады?
4. Қандай өлшеу жанама әдіс деп аталады? Жанама әдістің абсалюттік
және салыстырмалы қателігі қалай анықталады?
5. Магнитоэлектрлік өлшеу аспаптарынан тұратын омметрдің жұмыс
істеу принципі. Тізбектеп және параллель қосылған сұлбалар. Шкаланың
теңдеуі.
6. Келтірілген қателік деген не?
7. Магнитоэлектрлік жүйе аспаптарының жетістіктері мен кемшіліктері.
8. Аспаптың дәлдік класы дөңгелек сан түрінде анықталған. Ол нені
сипаттайды және қандай қателік анықталады?
4
Зертханалық жұмыс №4. Электрондық осциллографтың
көмегімен өлшеу
Жұмыстың мақсаты: универсалды электрондық осциллографтың
жұмыс істеу принципін және құрамын оқу (ЭСО), әртүрлі электрлік
сигналдардың типтік параметрлеріне өлшеуді жүргізу.
4.2 Жабдықтардың тізімі
Жұмыста

мына

өлшеу

жабдықтары
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қолданылады:

универсалды

электронды
құралдары.

осциллограф,

өлшеу

сигналдарының

генераторы,

өлшеу

4.3 Тапсырма
Өздігінше оқулықтан мына бөлімдерді оқу қажет:
Универсалды электрондық осциллограф және өлшеу сигналдарының
генераторы. Түзубұрыштық, үшбұрыштық, периодтық, синусоидалдық
сигналдардың амплитудалық және уақыттық параметрлерін өлшеу. Екі
сигналдардың фазалық ығысуын өлшеу. Өлшеу қателігін бағалау. Electronic
Workbench 5.12 пакетін қолдана отырып есептемені құру.
4.4 Жұмысты орындау реті
1. Синусоидалдық сигналдың параметрлерін өлшеу.
Синусоидалдық сигналдың кернеуін стендтағы фазоайналдырғыш
клемм арқылы өшіріп, ЭСО кірісіне береміз.
ЭСО басқару элементтерінің көмегімен 1-3 периодтық (4.1 сурет)
тұрақты осциллограмманы алуға болады. Масштабты тордың көмегімен LЖ
жоғарғы және LТ төменгі амплитуда мәндерін сигналды күшейту сызығынан
бастап өлшеп, сигналдың кернеуін аламыз:

,

(4.1)

мұндағы Ku – ауытқу коэффицентінің қайта қосу тұтқасының сырты
бойынша пайда болған нәтиже U/БӨЛ;
LЖ – жоғарғы сигналдың амплитудалық мәні;
LТ – төменгі сигналдың амплитудалық мәні.

4.1 сурет - Айнымалы кернеудің толық өзгерісін өлшеу
Tx периодын табу үшін синусоиданың нөлден нүктеге дейінгі
аралығындағы сигналды күшейту сызығымен Lx арақашықтығын өлшеу қажет
(4.2 сурет), онда
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(4.2)
мұндағы Lx – көлденең арақашықтық;
Kв – сигналды күшейту коэффициентін қайта қосу тұтқасының сыртқы
есептемесі УАҚЫТ/БӨЛ;
Kx – созу коэффициенті.
Жиілікті мына формуламен табамыз
.

4.2.сурет - Жиілікті және ұзындықты өлшеу
2. Үшбұрышты сигналдың параметрлерін өлшеу.
Үшбұрыштық кернеуді ГИС шығысынан аламыз. Um кернеудің және Т
периодтың амплитудалық мәндерін 1 тармақшаға ұқсатып табамыз.
Уақыттың өсуін өлшеу уақыттың ұзақтығын өлшеу әдісіне негізделген.
Оның негізгі ерекшелігі өлшеу жүргізілетін аралықтағы нүктеге байланысты.
Төменде 0,1 және 0,9 деңгейінде импульс нүктелерінің арасындағы уақыттың
өсуін өлшеу әдісі көрсетілген (4.3 сурет).
Уақыттың төмендеуін сыртқы фронтты уақытша созуын қолданып,
импульстің сыртқы фронты арқылы өлшеуге болады.
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4.3 сурет - Уақыттың өсуін өлшеу
3. Екі сигналдың арасындағы фазалық ығысу бұрышын өлшеу.
Бірінші әдіс:
Ku бірдей болғанда Uкір (U1) және Uшығ, (U2) кернеуін
фазоайналдырғыштан ЭСО екі кірісіне береміз. Uкіріс сигнал I кірісіне береміз.
Uшығыс сигналын II кірісіне береміз. Екі сигналда 1-2 период пайда болуы
қажет. Тұрақтылығы синхронизациямен орындалады. Бұл сигналдардың
фазасы R1 кедергісімен реттеледі. Негізгі сигнал периодының ұзындығын LT
(ac) және фазалық ығысуға сәйкес келетін Lф (ab) ұзындығын өлшеу қажет (4.4
сурет). Онда

.

(4.3)

Екінші әдіс:
Ku, Kв және R1 кедергінің жағдайын өзгертпей ЭСО синусоидалдық
сигналды күшейту режіміне қоямыз. Экранда эллипс фигурасын бақылаймыз
(4.5 сурет). Оны X және Y осін ығыстыру тұтқасының көмегімен экранның
ортасына орналастырамыз. Ол үшін I (I режімі) каналын ажыратамыз және
көлденең сызықты Y осі бойынша экранның ортасына ығыстырамыз. Одан
кейін керісінше II каналды ажыратамыз және көлденең сызықты X осі
бойынша экранның ортасына ығыстырамыз. Эллипс және фазалық ығыстыру
параметрлерін өлшеу тәртібі 4.5 суретте келтірілген, ол арқылы фазалық
ығысуды анықтауға болады. Өлшеудің дәлдігін алу үшін 2U x және 2Uy
аралығы тең болу қажет.
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(4.4)

4.4 сурет - Осциллограмма әдісі бойынша

4.5 сурет - Эллипс әдісі бойынша фазаны өлшеу фазаны өлшеу
Бұл әдістің кемшілігі φ бұрышын өлшеу дәлдігінің, осциллографтың тік
және көлденең ауытқу күшейткіштері арқылы алынған фазалық ығысудың
дәлдігінің аздығына байланысты. φ өлшеу қателігінің көзі ретінде эллипстің
жарықтанған сызығының соңғы қалыңдығы (1 мм аз емес) және зерттелген
кернеуде жоғарғы гармониктің болуы саналады. 0 немесе 1800 жуық фаза
бұрышын өлшеген кезде өлшеу қателігі 2 – 30-дейін жетеді, ал егерде φ 90
немесе 2700 жақын болса, онда өлшеу қателігі 100. Эллипс әдісі бойынша
бұрыштың белгісі анықталмайтындықтан, оның кемшілігі ретінде екіреттік
өлшеу нәтижесін жатқызуға болады.
4.6 Бақылау сұрақтары
1. Электронды – сәулелі аспаптың (түтікше) құрылысы неден тұрады?
2. Кіріс сигналы болмаған кезде электронды сәулемен басқару қалай
орындалады?
3. Кіріс аттенюатордың құрылысы неден тұрады?
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5 Зертханалық жұмыс №5. Потенциометр. Кернеу көзі
Жұмыстың мақсаты:
қолдану.

потенциометрді кернеуді бөлгіш ретінде

5.1 Жабдықтардың тізімі
Орталық процессор PU-2000;
ЕВ-102 баспа платасы;
Мультиметр.
5.2 Кіріспе
Потенциометр 5.1 суретте көрсетілген құрамнан тұрады. Қозғалмалы
түйіспе резистор ортасының қатынасы бойынша байланысты өзгертеді және
әр уақытта өзгермейтін жалпы кедергімен байланыста бола тұрып, екі кедергі
мәндерінің өзгеруін шарттандырады.
Бұл тізбек кернеуді бөлгішті құрайды. Оның жалпы кедергісі тұрақты
болып саналады, ал шығыс кедергісі потенциометрдің қозғалмалы
түйіспесінің жағдайына байланысты өзгереді.
Егер жалпы кедергі R тең, шығыс арқылы өлшенетін кедергі n·R тең
болса, онда шығыс кернеуі U мына формуламен анықталады:
.

Кернеудің көзі аз кедергімен тізбектеп жалғанған, идеалды кернеу
көзіне тең болатын қоректендіру блогы немесе аккумулятор. Бұл жұмыста
жүктеменің сипаттамасын өлшеп, қоректендіру көзінің кернеуін және ішкі
кедергіні есептейміз.

1 қозғалмалы түйіспе, 2 кедергі элементі.

5.1 сурет - Потенциометр
5.3 Жұмысты орындау тәртібі
1. ЕВ-101 баспа платасын PU-2000 орталық процессорға қойыңыз.
2. Потенциометрдің жалпы кедергісін өлшеп, жазыңыз R (жалпы) =.
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3. Потенциометрді сағат тіліне қарсы 20%, 40%, 60%, 80% және 100%
қойып, қозғалмалы түйіспе мен жерлеу арасындағы кедергінің шамасын
өлшеңіз (қоректендіру көзін әр уақытта ажыратып отыру қажет). Нәтижесін
кестеге енгізіңіз.
4. 5.2 суретте көрсетілгендей PS-1 қоректендіру көзін потенциометрге
қосып, кіріс кернеуін 6 В қойыңыз.

5.2 сурет - Қоректендіру көзін потенциометрге қосу
5. Қозғалмалы түйіспе мен жерлеудің арасындағы шығыс кернеуін
өлшеңіз. Нәтижесін 5.1 кестеге енгізіңіз (5.3 сурет).
5.1 кесте – Тәжірибе нәтижесі
Бұру

Жалпы
R
Uшығыс.
кедергісі %

Uшығыс,
кезінде

R17 Uшығыс,
кезінде

R18

20%
40%
60%
80%
100%
6. R17 кедергісін қозғалмалы Р1 түйіспеге қосып, шығыс кернеуін
өлшеуді қайталаңыз. Нәтижесін 5.1 кестеге енгізіңіз.
7. Тізбектегі R17 кедергісін R18 кедергісіне ауыстырып, кернеуді
өлшеуді қайталаңыз. Нәтижесін 1 кестеге енгізіңіз.

157

5.3 сурет - Жерлеу мен қозғалмалы түйіспе арасындағы
шығыс кернеуін өлшеу
8. Өлшенген мәндердің
тәуелділік сызбасын
тұрғызыңыз.
Кернеудің қоректендіру көзі.
5.4 а мен б суретте көрсетілген сұлбаны жинаңыз.

а) қозғалмалы түйіспені қосу;

б) кедергіні қосу.

5.4 сурет
Потенциометрдің қозғалмалы түйіспесін айнымалы кедергінің
резисторын құрап отырып 5.4 б суретінде көрсетілгендей оның төменгі шегіне
қосыңыз. Потенциометр реостат ретінде қосылады, ал оның R16 резисторымен
тізбектей қосылуы қоректендіру көзі үшін жүктеме болып саналады.
10. PS-1 қоректендіру көзін 5 В қойыңыз.
11. Потенциометрдің жүктемесін әртүрлі реттеу үшін тізбектегі кернеу
мен токтың мәндерін өлшеп кестеге жазыңыз (R16 және Р1 қосындысына тең
жүктемеге). Әрбір реттеу үшін жүктеменің кедергісін Ом заңы бойынша
есептеңіз. Шығыс тогын өлшеу кезінде R16 кедергісімен тізбектей қосылған
қысқа тұйықталған қосқышты миллиамперметрмен ауыстырыңыз.
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5.2 кесте - Тәжірибе нәтижесі
I, мА
Uшығыс, В
Бұрау
Р1+ R16
Р1+ R16
0%
20%
40%
60%
80%
100%

Rн, Ом
Р1+ R16

Р1

12. 5.4б суретінде көрсетілген тізбекті жинаңыз. Потенциометр
қоректендіру көзі үшін айнымалы жүктеме ретінде қызмет атқарады. PS-1
қоректендіру көзіне тізбектей жалғанған R16 резисторы кедергінің көзі үшін
Тевенинның баламасы болып саналады.
13. Р1 жүктемесі үшін 12 тарауды қайталаңыз. Нәтижесін кестеге
енгізіңіз.
14. Р1 жүктемесі мен Р1+ R16 жүктемесінің қосындысына тең Uшығыс =
f(Iшығыс) графиктерді сызыңыз.
5.5 Бақылау және талдау
1. Потенциометрдің әртүрлі жүктемесі үшін алынған әртүрлі
қисықтарды түсіндіріңіз, тұрғызылған графиктерді талдаңыз.
2. Потенциометр радиоаппаратуралардың қуатын реттеу үшін
қолданылады. Потенциометрдің жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз.
3.
графиктерін қолданып ток төменгі шамадан
жоғарғы шамаға дейін өскенде шығыс кернеуі қанша шамаға төмендейтіндігін
анықтаңыз.
4. Тізбекті екі жағдайда конфигурациялау үшін арналған формуланы
қолданып Rн есептеңіз:

.

5. Екі жағдайдағы тізбектің конфигурациясы үшін шығыс кернеуінің
тұрақтылығын есептеңіз:

.

5.6 Бақылау сұрақтары
1. Типтік қоректендіру көзі үшін 5 тарауда алынған тұрақтандыру
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жоғары немесе төмен болып санала ма? Екі тізбектің конфигурациясын
салыстырыңыз және түсіндіріңіз.
2. Өлшеу әдістері мен түрлері.
3. Неге потенциометр ЭҚК өлшейді, ал кернеуді ше?
4. Жалпы түрде кернеуді бөлгіштің формуласын шығарыңыз.
6 Зертханалық жұмыс №6. Кернеу мен токты бөлгіштер
Жұмыстың мақсаты: кернеу мен токты бөлгіштердің жұмыс істеу
принципімен танысу. Кернеу мен токты бөлу шарттарын қолданып кернеудің
мәнін есептеу және өлшеу арқылы кернеуді бөлудің шартын (принцип)
дәлелдеу. Кернеу мен ток бөлгіштерінің бүлінген жерін іздеп, түзету.
6.1 Жабдықтардың тізімі
Орталық процессор PU-2000.
ЕВ-101 баспа платасы.
Мультиметр.
6.2 Кіріспе
Кернеуді бөлгіш дегеніміз кіріс кернеуін төменгі мәнге дейін төмендету
үшін арналған кедергілер жүйесі. Шығыс кернеуін есептеу формуласы
төмендегідей:
.

6.3 Жұмысты орындау реті
1. Кернеуді бөлгіштер.
ЕВ-101 түріндегі баспа платаны PU-2000 орталық процессорға қойыңыз.
Екі қоректендіру көзін 0 вольттік кернеуге қойыңыз. R7 және R8
резисторларын кернеу бөлгіш ретінде 6.1 суреттегідей жалғаңыз.

6.1 сурет - R7 және R8 резисторларының жалғануы
R7 және R8 кедергілерінің мәндерін өлшеңіз.
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PS-1 қоректендіру көзін 7.5 В кернеуге қойыңыз. Мультиметрді
қоректендіру көзінен кернеуді өлшеуге және R8 резистордағы кернеуді
өлшеуге қолданыңыз. Екі мәнді де жазыңыз:
Uкіріс =
UR8 =
Кернеуді бөлу формуласын қолданып теориялық шығыс кернеуін
есептеңіз. R8 шығыс кедергісі ретінде және R7 + R8 жалпы кедергі ретінде
қолданамыз:
(6.1)

.

Қоректендіру көзін 0В кернеуге қойып, тізбекті ажыратыңыз.
4 резистордан тұратын кернеу бөлгішті құрып 6.2
көрсетілгендей тізбекті жинаңыз.

суретте

6.2 сурет - Кернеу бөлгішті құратын сұлба
R5 және R6 кедергілердің мәнін өлшеңіз.
PS-1 қоректендіру көзін 8В қойып, R8 арқылы кернеу бөлгіштің шығыс
кернеуін өлшеп, жазыңыз:
Uкіріс =
UR8 =
Кернеу бөлгіштің формуласын қолданып, кернеу бөлгіштің шығыс
мәнін есептеңіз:

.

(6.2)

Қоректендіру көзін 0В қойып, тізбекті ажыратыңыз.
6.4 Токты бөлгіштер
Токты бөлгіш дегеніміз кіріс тогын төменгі мәнге дейін төмендету үшін
арналған кедергілер жүйесінен тұрады. Шығыс кернеуін есептеу формуласы
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төмендегідей:
(6.3)

,

мұндағы GШ - шығыс мәні өлшенетін өткізгіштік;
GЖ - параллельді тізбектің жалпы өткізгіштігі.
1. Қоректендіру көзін 0В кернеуге қойып, 6.3 суретінде көрсетілгендей,
3 резистордан тұратын ток бөлгіш тізбегін қосыңыз. PS-1 қоректендіру көзін
10В кернеуге қойыңыз.

6.3 сурет - Токты бөлгішті құратын сұлба
2. R1, R2 және R3 кедергілердің мәнін өлшеңіз.
3. R1, R2 және R3 өткізгіштіктерін есептеңіз. Одан кейін тізбектің жалпы
өткізгіштігін алу үшін қосу қажет:
G1=
G2=
G3=

4. Кіріс тогын өлшеп, жазыңыз Iкіріс=
5. Формуланы қолданып R1, R2 және R3 шығыс тогын есептеңіз:

.

(6.4)

6. Үш кедергі арқылы өлшенген токтың мәндері есептелген мәндерге
сәйкес келетіндігін тексеріп, PS-1 қоректендіру көзін 0В қойыңыз, тізбекті
ажыратыңыз.
6.6 Бақылау және талдау
1. 5 және 10 бөлімде анықталған шығыс кернеуінің өлшенген және
есептелген мәндері сәйкес келетіндігін анықтау және неліктен сәйкес
келетіндігін түсіндіру.
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6.7 Бақылау сұрақтары
1. Кернеуді бөлгіштер не үшін қолданылады?
2. Қандай жоғарғы емес жиілікте резитивті бөлгішті қолдануға болады?
3. Кернеу бөлгіш пен ток бөлгіштің сұлбаларын түсіндіріңіз.
4. Кернеуді бөлгіштердің қандай түрлері болады?
5. Кернеуді бөлгіштердің қандай сұлба түрлері болады?
7 Зертханалық жұмыс №7.
компенсатор сұлбасының моделі

LabVIEW

бағдарламасындағы

Жұмыстың мақсаты: компенсациялық әдісті қолданылатын өлшеу
құралдарының қателіктерін ескере отырып оқып үйрену.
7.1 Теория
Компенсациялық сұлбада екі қоректену көзі бар : өзгертілетін кернеу Ux
және үлгілі кернеу U0 (7.1 сурет).

7.1 сурет - Компенсациялық әдіспен кернеуді өлшеу сұлбасы
Кернеу бөлгішпен өзгертілген өлшенетін кернеу

U R2 

UX
R2  k  U X ,
R1  R2

тең болады, мұндағы k – кернеу бөлгіш коэффициенті, k = R2/(R1 + R2).
Потенциометрден (R) алынатын кернеу

U 0' 

U 0  RX
,
R

мұндағы Rx – потенциометрдің төменгі шығысымен қозғалтқыш
арасындағы кедергі;
R – потенциометрдің толық кедергісі.
Екі қоректену көзінен шыққан токтар қарама-қарсы бағытталған.
Сондықтан потенциометрдің Rx кедергісін өзгерте отырып, токтардың тепетеңдігін алуға болады, бұл келесі шарт орындалса ғана мүмкін:
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U R2  U 0' .
Сонда

UX 

U 0  RX
.
Rk

(7.1)

Потенциометр (7.2 сурет) меншікті кедергісі жоғары материалдан
жасалған сым (2) оралған каркастан (1) және оське бекітілген ток алынатын
қозғалтқыштан (3) тұрады. Қозғалтқыш сымды (2) жанап өтеді. Көрсетілген
құрылымда қозғалмалы қозғалтқышы бар түйіспе қозғалмайтын ток алынатын
сақинаның (4) көмегімен іске асырылады.

7.2 сурет - Қорабы жоқ потенциометрдің сыртқы түрі
Орама үшін диаметрі кіші сым қолданылады (константан, платина,
алтын ерітіндісінен жасалған), себебі диаметр аз болған сайын, статикалық
сипаттаманың баспалдағы аз болады (7.3 сурет).

7.3 сурет - Потенциометрдің шығыс кернеуінің қозғалтқыштың орын
ауысуына тәуелділігі
Потенциометрдің қателігі, қозғалтқыш бір орамнан екіншіге өтуі
кезінде, ΔR кедергісінің секірмелі өзгерісіне негізделген. Егер түрлендірудің
номиналдық функциясы ретінде «баспалдақтар» ортасынан өтетін функцияны
алсақ, онда дискреттілікпен түсіндірілетін келтірілген қателіктің максималдық
мәні
δR = ±ΔR/(2R),
(7.2)
мұндағы R – түрлендіргіштің толық кедергісі.
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7.2 Жұмысты орындау тәртібі
1. LabVIEW бағдарламасын қосып, (компенсационный метод.vi) файлын
ашыңыз, сұлбаның (7.4 сурет) моделі шығуы керек.
Сұлбада гальванометр шкаласы келтірілген; екі жағдайы бар «грубо»
(сол жақта) және «точно» (оң жақта) ауыстырып қосқыш; үлгілі кернеу
реттегіші; R1 және R2 кедергілерінің мәндерін енгізу бөлігі; «STOP» тетігі.
«STOP» тетігі виртуалдық құралды ажырату үшін қажет.
2. Потенциометр кедергісі R = 1 кОм. Келесі мәндерді енгізіңіз: R1 = 500
Ом және R2 = 500 Ом (к = 0,5); U0 = 5B және Ux = 4В.

7.4 сурет - Компенсатор моделінің беткі пердесі
3. Ауыстырып қосқышты «грубо» жағдайына қойып, потенциометрдің
кедергісін (Rx – кедергілер дүкені) өзгерте отырып, гальванометрдің
көрсеткішін нөлге теңестіру керек. Одан кейін ауыстырып қосқышты «точно»
жағдайына қойып әрекеттерді қайталау қажет. Егер тепе-теңдік орнаса
«Верно» шамы жанады.
7.3 Тапсырма
Формула (7.1) бойынша R = 1 кОм потенциометр кедергісінің
келтірілген қателігі δR = ± 0,01% екенін ескере отырып, белгісіз Ux кернеуді
есептеңіз.
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7.4 Бақылау сұрақтары
1. Компенсациялық әдіс?
2. Компенсатордың өлшеу дәлдігі неге тәуелді?
3. Компенсациялық әдістің артықшылықтары?
4. Негізгі кемшіліктері?
5. Потенциометрді бұрыш датчигі ретінде қолдануға болады ма?
6. Потенциометрдің негізгі кемшіліктері?
2 нұсқа
1 Зертханалық жұмыс №1. LabVIEW ортасында құрылған омметр
моделінің көмегімен электрлік кедергіні өлшеу
Жұмыстың мақсаты. LabVIEW модельдеу жүйесі көмегімен омметр
сұлбасының жұмысын және тікелей бағалау әдісін оқып үйрену, өлшенген
кедергілердің шынайы мәнін құралдың дәлдік класын ескере отырып есептеу.
1.1

Жалпы мағлұматтар

1.1-суретінде аналогтік омметрдің өлшенетін Rx кедергісіне жалғану
сұлбасы келтірілген.

1.1 сурет - Өлшенетін Rx кедергісі бар омметр сұлбасы
Мысалы, егер реттелетін кедергінің мәні Rg=2 кОм, ал Rх=0 қысқа
тұйықталу (ҚТ) тәртібі болса, онда вольтметрдің көрсетуі:

U ÊÇ  IR0 

E  R0
 1B.
R0  Rg

Rх-тің мәні артқан сайын вольтметрдің көрсеткіші U, Uқт – дан кіші
болады. Сол кезде омметр шкаласының теңдеуі:
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U
U КЗ

U 

R0  Rg
Rкір
IR0


,
I КЗ R0 R0  Rg  R X
Rкір  R X

(1.1)

мұндағы  – вольтметр көрсетуінің салыстырмалы өзгерісі;
Uқт= UN=1В – вольтметр (омметр) шкаласының ең жоғарғы шегі.
Rкір = 3кОм – омметрдің кіріс кедергісі. (1.1) формуласынан вольтметр
шкаласы кері (Rх=0, U= Umax; Rх=∞, U=0) және біркелкі емес екендігі
байқалады.
Rх= Rкір=3 кОм болған кезде η=U=0.5, яғни вольтметрдің көрсетуі
омметр шкалаcы тура жартысын құрайды. Сонымен қатар, омметрдің өлшеу
дәлдігі вольтметрдің дәлдік класына тәуелді және қоректену көзінің кернеу
дәлдігіне тәуелсіз.

1.2 сурет - Омметрдің шкаласы
Дәлдік класы дегеніміз – мәндері, жеке өлшеу құралдарына арналған
стандарттарда бекітілген, жіберілетін негізгі және қосымша қателіктердің
шегімен анықталатын жалпыланған метрологиялық сипаттама. Стрелкалы
аспаптардың дәлдік класы келтірілген қателіктің максималдық рұқсат етілген
мәнімен белгіленеді.
x
 тур 
 100% ,
(1.2)
xN
мұндағы хN – аспап шкаласының жоғарғы шегі.
(1.1) формуладан мына формуланы табамыз:
Rx 

Rкір (U N  U )
U

.

(1.3)

.

(1.4)

Берілген мысал үшін UN = 1B, сондықтан

Rx 

Rкір (1  U )
U

(1.2) формуладан вольтметрдің абсолюттік қателігі:
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U  

 U N
100




100

,

(1.5)

Егер вольтметрдің дәлдік класы γ = 1% болса, онда ∆U = 0,01B.
Шкаланың біркелкісіздігін ескере отырып, кедергінің абсолюттік қателігі ∆R
вольтметр шкаласының жоғарғы бөлігінде анықталады. (1.4) формула
бойынша:

(1  0,99)
 30,3 Ом.
0,99
Онда өлшенетін кедергінің шынайы мәні:
R  Rкір

R  Rx  R  Rx  30,3 Ом.
1.2

Жұмыстың орындалу реті

1. LabVIEW бағдарламасын қосып «Косвенный метод.vi» файлын ашу.
2. «Выбор схемы» ауыстырып-қосқышты 2-ші жағдайға ауыстырсақ,
омметр сұлбасы келтірілген терезе ашылады. 1.3 суреттегідей терезе шығады.
Панельдің беткі жағында 2 вольтметр орналасқан (жоғарғысы жұмыстық V1), омметр сұлбасы, кедергілерді енгізу орындары.
3. «Напряжение Е» ауыстырып-қосқышты 3 В қойып, ал «Rg»
ауыстырып-қосқышты 2 кОм, Ro = 1 кОм қоямыз.
Программаның қосылуы «Running»
пернесімен іске асады.

пернесімен, ал өшірілуі «STOP»

1.3 сурет - Омметр моделінің беттік панелі
168

4. Сұлбаны іске қосқаннан кейін Rx = 600 Ом қойып, 1 вольтметрдің
көрсетулерін жазып алу.
5. Программаны «STOP» пернесімен өшіру, Rx = 1500 Ом қою.
Программаны іске қосып, 1 вольтметрдің көрсетулерін жазып алу.
Тапсырма.
Вольтметрдің δ = 0,5 дәлдік классымен кедергілердің нақты шамаларын
есептеп алу.
1.3 Бақылау сұрақтары
1. Өлшеу дегеніміз не?
2. Өлшеудің салыстырмалы және абсолюттік қателіктері деген не?
3. Аспаптың дәлдік класы деген не?
4. Практикада өлшеудің қандай түрлері қолданылады?
5. Аналогтік омметрдің өлшеу дәлдігі неге қатысты?
2 Зертханалық жұмыс №2. Электр кедергісін екі вольтметр әдісімен
өлшеу
Жұмыстың мақсаты: электр тізбегіндегі кедергіні және токты өлшеу
үшін екі вольтметр әдісімен танысу. Қолданылған құралдың дәлдік класына
сәйкес кедергінің шынайы мәнін есептеу.
2.1 Теория
Практикада көбіне кедергіні жанама әдіспен: амперметр және вольтметр
көмегімен өлшейді. Өлшеу қателігі өлшеу құралдарының инструменталдық
және аспапты іске қосу сұлбасының әдістемелік қателігімен анықталады. Іске
қосудың екі сұлбасы бар. Олар кіші және үлкен кедергілерді өлшейтін
сұлбалар.
Өлшеу қателігінің аз мәнін өлшеу шегі әр түрлі вольтметр
қолданылатын сұлбаны береді.

а
б
2.1 сурет - Екі вольтметрмен (а) кіші кедергіні және (б) үлкен кедергіні
өлшеу сұлбасы
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2.1а сұлбасы үшін:

IX 

U1
U
 2
RX  R3 R3

RX  R3

U1  U 2   R  U1  1
U2

3

U
 2

.


(2.1)

2.1б сұлбасы үшін:

U2 

U1
RX 
R2  RX

RX  R2

U2
.
U1  U 2

(2.2)

Бастапқыда U 1  2 U H болу үшін, Uн вольтметр шегінде U1 кернеуі
3

өлшенеді. Содан кейін сол шкалада U2 кернеуі өлшенеді. Егер U2 көрсеткіші
аз мәнді көрсетсе, онда сол аспаптың вольтмертлік көрсетуінде аз мәнді шегі
орындалады.
Егер U 1және U2 ұзындықтары аспабтың бір шкаласында өлшенсе,
өлшеу қателігі вольтметр дәлдігін жоғарылатпайды. Ал егер U 1және U2
ұзындықтары бір аспаптың әртүрлі шкаласы арқылы анықталса, онда өлшеу
қателігі ұлғаймайды =2v.
2.2 Жұмыстың орындалу реті
1.
LabVIEW программасы және «Жанама әдіс. vi» файлы
ашылғаннан кейін әдістің беттік панелі ашылады.
Әдіс екі вольтметрден, өлшеу әдісінің сұлбасынан, кедергіні енгізу
өрісінен және ауыстырып қосқыштардан тұрады. «Таңдау сұлбасы» деп
аталатын қосқыш өлшеу әдісінің сұлбасын таңдауға мүмкіндік береді, ал
«Кернеу Е» деген қосқыш қоректену көзі болып табылады.

2.2 сурет - Өлшеу әдісі моделінің беттік панелі
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Программаны енгізу алдында кіші кедерегілерді өлшеу үшін «Таңдау
сұлбасы» қосқышты 0 жағдайына қою керек (2.1а сурет). Е = 3В, R1 = 300 Ом,
R2 = 190 Oм, R3 = 100 Ом, Rx = 10 Ом.
Екі вольтметрдің көрсетулерін жойып және (2.2) формула бойынша Rx
мәнін есептеу. «STOP» батырмасымен программаны тоқтату керек.
Тапсырма.
Кедергінің өлшенген және шынайы мәнін екі тәсілмен вольтметрдің δ =
0,5 дәлдік класын ескере отырып, анықтау керек.
2.3 Бақылау сұрақтары
1. Екі вольтметрдің артықшылығы және кемшіліктері?
2. Жиынтық өлшеулер әдісінің мән-мағынасы?
3. Біріккен өлшеулер әдісінің мән-мағынасы?
4. Өлшеу дәлдігі энергия көзінің тұрақтылығына байланысты болады
ма?
5. Әдістемелік қателік дегеніміз не?
6. Аспаптық қателік дегеніміз не?
3 Зертханалық жұмыс №3. Амперметр және вольтметр әдісімен
кедергіні өлшеу
Жұмыстың мақсаты: кедергіні өлшеудің жанама әдісін оқып уйрену.
Сонымен қатар,қолданылатын кұралдардағы кедергінің нақты мәндерін
әдістемелік және аспаптық қателіктердің көмегімен анықтау.
3.1 Теория
Жанама әдіс көмегімен, яғни
амперметр және вольтметр әдісімен
тізбектегі кедергіні өлшеу. Жұмыста бір-біріне жалғанған екі өлшеуіш
кұралдың сұлбасын пайдаланамыз (3.1 сурет).

3.1 сурет - A-V әдісімен кедергіні өлшеудің сұлбасы
Вольтметр амперметрдің Rx- пен тізбектей жалғанған сұлбасында (3.1а
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суретті қара) екі элементтегі, яғни амперметр мен өлшенетін кедергідегі
кернеудің төмендеуін өлшейді. Сондықтан абсолюттік және салыстырмалы
әдістемелік қателіктері мынаған тең:
М = Ro – Rx = (RA + Rx) – Rx = RА;
(3.1)

М = RА/RX100%

(3.2)

Амперметр вольтметр және өлшенетін кедергі Rx параллель жалғанған
кездегі токты өлшейді. Бұл ток вольтметр мен өлшенетін кедергі Rx арқылы
өтетін токтардың қосындысына тең. Осы жағдайда абсолюттік және
салыстырмалы әдістемелік қателіктері мына түрде болады:

Ì

RV  RX
RX2
RX
 R0  Rx 
 RX  

;
RV
RV  RX
RX  RV
1
RX

(3.3)

М =-1/(1+RV/ RX)  100%.

(3.4)
Абсолютті және салыстырмалы аспаптық қателіктер қолданылатын
өлшегіш құралдардың толық жетілмегендігімен анықталады және берілген
сұлбалар үшін мынадай болады:
U 2 U 2 I 2
 

;
и
I2
I4

(3.5)

   (U U )2  (I I )2 ,

(3.6)

и

мұндағы ∆U, ∆I– кұралдардағы дәлдік класпен анықталатын абсолюттік
қателік:
U = KV  Uн/100;
(3.7)

I = KA  Iн/100,

(3.8)

мұндағы KV, KA - Амперметр мен вольтметрдің дәлдік класы;
UH, IH- сәйкес құралдар шкаласының жоғарғы шегі.
Жалпы салыстырмалы қателік өлшеу мынаған тең:

 = М + и .

(3.9)

Олай болса абсолюттік қателікті өлшеу
R

=

R

172

лш

/100.

(3.10)

Есептулердің нәтижесін 3.1 кестеге енгізіп, құрылғылардың косылу
сұлбасының артықшылықтары мен олардың дәлдігі жайлы қорытынды
келтіріңіз.
Егер сұлбада (3.1а сурет) сандық құралдар қолданылатын болса, онда
қателікті өлшеу тек қана құралдың қателігіне қатысты анықталады.
Салыстырмалы қателіктер анықталатын сандық құралдардың дәлдік
класы c/d қатынастар түрінде көрсетіледі:

 îòí  [c  d ( xk / x  1],

(3.11)

мұндағы хк – жоғарғы өлшеу шегі.
С мен d-ның мәндері мына қатардан алынады:
1  10 n ; 1,5  10 n ; 1,6  10 n ; 2  10 n ; 2,5  10 n ; 3  10 n ; 4  10 n ; 5  10 n ; 6  10 n n  1;0;1;2....

Мысалы сандық вольтметрдің дәлдік класы 0,06/0,03 тең. Олай болса
келтірілген вольтметрдің өлшеу қателігі мынандай болады:


 UK


 U   0.06  0.03
 1 , %

 UX

.
Әрі қарай (3.6) формуламен аспаптық өлшеу қателіктері, ал өлшеу
нәтижесі (3.10) формуласымен анықталады. Вольтметр кедергісінің жоғары
болуына байланысты әдістемелік қателікті ескермеуге болады.
3.2 Жұмысты орындау реті
1. Электромеханикалық құралдарды қолдану.
Құралдардың параметрлерін 3.1 кестесіне енгізу
3.1 кесте -. Құралдардың параметрлері
Амперметр:
Вольтметр:
бөлу бағасы  = ;
бөлу бағасы  = ;
өлшеу шегі IН = [ А];
өлшеу шегі UН = [В];
ішкі кедергі RА= [Ом];
ішкі кедергі RV = [Ом];
дәлдік класы КА =
[ %].
дәлдік класы КV =
[%].
3.1а және б суреттерге сәйкес сұлба жинау, Е = 3В.
RX = 15 … 30 Ом Р33 типіндегі кедергі дүкенінде ұсынылады.
Өлшеу нәтижелерін 3.2 кестесіне енгізу.
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3.2 кесте - Амперметр және вольтметр әдісімен RX кедергіні өлшеу
Құралдардың көрсетуі және есептеулер
Сұлба 1
Сұлба 2
Амперметрдің көрсетуі I .., A
Вольтметрдің көрсетуі U, В
Кедергі Rөлшем = U/ I, Ом
Әдістемелік қателік  м , Ом  м , %
Аспаптық қателік и , Ом и , %
Өлшеу нәтижесі R=Rөлшем  R
2. Цифрлық құралдарды қолдану.
1) (3.1 а сурет) сұлбасы үшін 1 және 2 пункттерді орындау.
Тапсырма.
Электромеханикалық және цифрлық құралдар үшін:
- құралдарды қосудың әр түрлі әдістерін пайдалана отырып, берілген
кедергіні өлшеу;
- кедергінің нақты мәнін анықтау.
3.3 Бақылау сұрақтары
1. Амперметр және вольтметр әдісінің артықшылықтары мен
кемшіліктері.
2. Екі сұлба бірдей әдістемелік қателіктер бере ала ма?
3. Жанама өлшеудің салыстырмалы қателігі неге тең?
4. Өте аз кедергілер үшін амперметр және вольтметр әдісі ыңғайлы ма?
5. Цифрлық құралдарды қолданудың артықшылығы мен кемшілігі
6. Қоректендіру көзі кедергіні дәл өлшеуге ықпал етеді ме?
4
Зертханалық жұмыс №4.
компенсатор сұлбасының моделі

LabVIEW

бағдарламасындағы

Жұмыстың мақсаты: компенсациялық әдісті қолданылатын өлшеу
құралдарының қателіктерін ескере отырып оқып үйрену.
4.1 Теория
Компенсациялық сұлбада екі қоректену көзі бар : өзгертілетін кернеу Ux
және үлгілі кернеу U0 (4.1 сурет).

174

4.1 сурет - Компенсациялық әдіспен кернеуді өлшеу сұлбасы
Кернеу бөлгішпен өзгертілген өлшенетін кернеу:

U R2 

UX
R2  k  U X ,
R1  R2

тең болады, мұндағы k – кернеу бөлгіш коэффициенті, k = R2/(R1 + R2).
Потенциометрден (R) алынатын кернеу:

U 0' 

U 0  RX
,
R

мұндағы Rx – потенциометрдің төменгі шығысымен қозғалтқыш
арасындағы кедергі;
R – потенциометрдің толық кедергісі.
Екі қоректену көзінен шыққан токтар қарама-қарсы бағытталған.
Сондықтан потенциометрдің Rx кедергісін өзгерте отырып, токтардың тепетеңдігін алуға болады, бұл келесі шарт орындалса ғана мүмкін:

U R2  U 0' .
Сонда

UX 

U 0  RX
.
Rk

(4.1)

Потенциометр (4.2 сурет) меншікті кедергісі жоғары материалдан
жасалған сым (2) оралған каркастан (1) және оське бекітілген ток алынатын
қозғалтқыштан (3) тұрады.. Қозғалтқыш сымды (2) жанап өтеді. Көрсетілген
құрылымда қозғалмалы қозғалтқышы бар контакт қозғалмайтын ток
алынатын сақинаның (4) көмегімен іске асырылады.
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4.2 сурет - Қорабы жоқ потенциометрдің сыртқы түрі
Орама үшін диаметрі кіші сым қолданылады (константан, платина,
алтын ерітіндісінен жасалған), себебі диаметр аз болған сайын, статикалық
сипаттаманың баспалдағы аз болады (4.3 сурет).

4.3 сурет – Потенциометрдің шығыс кернеуінің қозғалтқыштың орын
ауысуына тәуелділігі
Потенциометрдің қателігі, қозғалтқыш бір орамнан екіншіге өтуі
кезінде, ΔR кедергісінің секірмелі өзгерісіне негізделген. Егер түрлендірудің
номиналдық функциясы ретінде «баспалдақтар» ортасынан өтетін функцияны
алсақ, онда дискреттілікпен түсіндірілетін келтірілген қателіктің максималдық
мәні
δR = ±ΔR/(2R),
(4.2)
мұндағы R – түрлендіргіштің толық кедергісі.
4.2 Жұмысты орындау тәртібі
1. LabVIEW бағдарламасын қосып (Компенсационный метод.vi) файлын
ашыңыз, сұлбаның (4.4 сурет) моделі шығуы керек.
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4.4 сурет - Компенсатор моделінің беткі пердесі
Сұлбада гальванометр шкаласы келтірілген; екі жағдайы бар «грубо»
(сол жақта) және «точно» (оң жақта) ауыстырып қосқыш; үлгілі кернеу
реттегіші; R1 және R2 кедергілерінің мәндерін енгізу бөлігі; «STOP» тетігі.
«STOP» тетігі виртуалдық құралды ажырату үшін қажет.
2. Потенциометр кедергісі R = 1 кОм.
Келесі мәндерді енгізіңіз: R1 =
500 Ом және R2 = 500 Ом (к = 0,5); U0 = 5 B және Ux = 4 В.
3. Ауыстырып қосқышты «грубо» жағдайына қойып потенциометрдің
кедергісін (Rx – кедергілер дүкені) өзгерте отырып гальванометрдің
көрсеткішін нөлге теңестіру керек.
Одан кейін ауыстырып қосқышты
«точно» жағдайына қойып әрекеттерді қайталау қажет.
Егер тепе-теңдік орнаса «Верно» шамы жанады.
Тапсырма
Формула (4.1) бойынша R = 1 кОм потенциометр кедергісінің
келтірілген қателігі δR = ±0,01% екенін ескере отырып белгісіз Ux кернеуді
есептеңіз.
4.3 Бақылау сұрақтары
1. Компенсациялық әдіс?
2. Компенсатордың өлшеу дәлдігі неге тәуелді?
3. Компенсациялық әдістің артықшылықтары?
4. Негізгі кемшіліктері?
5. Потенциометрді бұрыш датчигі ретінде қолдануға болады ма?
6. Потенциометрдің негізгі кемшіліктері?
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5 Зертханалық жұмыс №5. Тұрақты ток көпірі негізіндегі электрлік
термометр
Жұмыстың мақсаты: термометр сұлбасымен танысу және
терморезистордың электрлік кедергісін тұрақты ток көпірі көмегімен өлшеу
әдісін зерттеу. Сондай-ақ өлшеу дәлдігіне ықпал ететін факторларды анықтау.
5.1 Жалпы мағлұматтар
Тұрақты ток көпірі негізіндегі электрлік термометр сұлбасы 5.1
суретінде келтірілген. Электрлік термометр сұлбасының негізгі элементі
болып иықтарына тұрақты резисторлар R1, R3, реттеуіш R2 және
терморезистор Rx қосылған тұрақты ток көпірі жатады. Қоректену Е
қоректену көзінен іске асырылады және көпірдің диагональдарының біріне
беріледі. Екінші диагональдан V вольтметрімен өлшенетін шығыс кернеуі
алынады. Көпірдің шығыс кернеуі :

U 

E  ( R3 RX  R1R2 )
.
( R2  R3 )( R1  RX )

(5.1)

R3Rx = R1R2.

(5.2)

Шарт орындалса, яғни көпірдің тепе-теңдігі іске асырылса, онда Uвых=0.

5.1 сурет - Электрлік термометр сұлбасы
Rx ретінде терморезистор орнатылады, ал R2 реттеуіш резистор
көмегімен көпірдің балансы вольтметрдің нөлдік көрсеткіші бойынша
бөлменің температурасында жасалады. Егер терморезисторды зерттелетін
ортаға орнататын болсақ, онда терморезистордың Rx кедергісінің шамасы
өзгереді, сәйкесінше көпірдің тепе-теңдігі бұзылады, яғни шығысында
вольтметр өлшенетін температураға пропорционал кернеу көрсетеді.
Онда (5.2) өрнегінен

RX  R1
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R2
 k  R1.
R3

(5.3)

Әдетте көпірлік сұлбадағы құралдарда R2 = R3 = R және k = 1.
Онда (5.1) өрнегі келесі түрде болады:

U 

E ( RX  R1 )
.
2( RX  R1 )

(5.4)

R1 ( E  2U )
.
E  2U

(5.5)

Осыдан өлшенетін кедергі

RX 

Көпірлік сұлба дифференциалдық болып табылады, яғни ондағы
аддитивтік қателіктер компенсацияланады (5.1 өрнегінің алымы). Егер
көпірдің қоректену кернеуі Е тұрақтанбаған болса, онда оның вариациясы
кезінде мультипликативтік қателіктердің болуы мүмкін. Оны жою үшін
көпірдің шығыс кернеуін өлшейтін компенсациялық әдіс қолданылады.
Терморезистор деп активті кедергісі температураның өзгерісі кезінде
өзгеретін өлшеуіш түрлендіргіш аталады. Терморезистор ретінде металл
немесе
жартылай
өткізгіштік
резисторды
қолдануға
болады.
Терморезисторлары бар температура кедергі термометрлері деп аталады.
Терморезисторлардың екі түрі бар: металл және жартылай өткізгіштік.
Металдардың кедергісі температура жоғарлаған сайын жоғары болатыны
белгілі. Металл терморезисторларды жасау үшін мыс немесе платина
қолданылады.
Мыс терморезистордың түрлендіру функциясы сызықтық:

Rt = Rо(1 + α ∙ t),

5.6)

мұндағы R0 —0 °С кезіндегі кедергі;
α = 1,17 оС-1 — мыстың температуралық коэффициенті.
Терморезистордың кедергісі қоршаған ортаның температурасына ғана
емес, сондай-ақ өзінен өткен ток мәніне де тәуелді. Мыс термометрдің
тогының қызуы 0,4 °С-дан, ал платиналық 0,2°С-дан аспауы қажет. Ол үшін
ток 10-15 мА –ден аспауы керек.
Жартылай өткізгіштік терморезистор - термистор - әртүрлі
металлдардың; мысалы мыс, кобальт, магний, марганец және т.б.
қышқылдарынан
жасалады.
Температура
жоғарылаған
сайын
термисторлардың кедергісі төмендейді. Олардың түрлендіру функциясын
келесі өрнекпен аппроксимациялайды

Rt = Ae-В/Т,

(5.7)

мұндағы Rt — Кельвинде келтірілген Т температурасы кезіндегі
термистордың кедергісі;
А және В – металл мен технологияға тәуелді тұрақтылар.
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Түріне байланысты олар -100-ден +120-600 °С-ге дейінгі
температураларды өлшеу үшін қолданылады. Олардың сезімталдығы металл
терморезистордың сезімталдығынан 6-10 есе көп.
Жауапкершілік шектелген жағдайларда температураны өлшеу үшін
қолмен теңестірілетін көпірлік сұлбалар қолданылады. Автоматтық көпірлік
қысқартылған сұлбасы 5.2 суретінде келтірілген.
Өлшеуіш тізбек R1-R3 манганин резисторлардан және Rt
терморезистордан тұратын көпір болып табылады. Егер көпір теңестірілмеген
болса өлшеуіш диагональдың кернеуі реверсивтік қозғалтқышқа РД беріледі.
Қозғалтқыштың валы Rр реохордтың қозғағышымен жалғанған және оны тепе
теңсіздік кернеуі төмендейтіндей орын ауыстырады.

5.2 сурет - Температураны өлшеуге арналған автоматтық көпір сұлбасы
Терморезистор көпірге екі немесе үш сымды кәбілдің көмегімен
қосылады. Екі сымды кәбіл термометрмен тізбектей бір иыққа қосылады, бұл
өлшеу қателігіне әкеліп соғады. Үш сымды сұлба бойынша (5.2 сурет)
кәбілдің біртармағымен термометрге қоректену кернеуі Е беріледі, ал
терморезистор көпірдің іргелес иықтарына жалғанады.
Олардың
кедергілерінің бірдей өзгерісі көпірдің балансын бұзбайды. Сонымен кәбілдің
температурасының өзгерісі кезінде болуы мүмкін қателік жойылады.
5.2 Жұмысты орындау тәртібі
1. «Косвенный метод.vi» файлын ашыңыз және «Выбор схемы
измерения» ауыстырып қосқышын 3 жағдайына қойыңыз.
2. Көпірдің балансы орындалу үшін келесі мәндерді қою керек: R2 = R3 =
200 Ом; Rx = R1 = 100 Ом; Е = 5В.
3. Вольтметрдің 6 көрсеткішін Rx мәнін 100 Ом-нан 400 Ом дейін ∆R =
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50 Ом қадаммен жоғарылаған кезде түсіру керек. Көпірдің мәндерін (R2 = R3
= 200 Ом; Rx = R2 = 100 Ом; Е = 5В) берген кезде (5.4) өрнегі ықшамдалып
келесі түрде болады:

U 

2,5( RX  R1 )
2,5R
2,5R


.
RX  R1
R  2 R1 R  200

Осыдан өлшенетін кедергі

RX 
Магнитоэлектрлік
қолданылады.

R1 (2,5  U )
.
2,5  U

вольтметр

дәлдік

класы

(5.8)
0,5

шкаласы

3В

5.3 сурет - Термометр моделінің беткі пердесі
4. (5.9) өрнегі бойынша есептеулер жүргізіңіз, және кестеге вольтметр
қателігін ескере отырып Rx мәндері өзгерген кездегі температураның мәндерін
жазып алыңыз. Терморезистор мыс t= 0 oC кезінде Ro = 10 Ом. Электрлік
термометрдің көрсетуі бойынша келесі теңдеумен сипатталады:

R

 R (2,5  U ) 
10(2,5  U ) 
t  0,85 X  1  0,85 1
 1  0,85
 1 .
R
R
(
2
,
5

U
)
2
,
5

U


 0

 0
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(5.9)

5.3 Бақылау сұрақтары
1.Көпірдің балансы дегеніміз не?
2. Көпірлік сұлбаларда қандай қателіктер кездеседі?
3. Терморезисторды не үшін үш сымдық сұлбамен жалғау
қолданылады?
4. Терморезистор дегеніміз не?
5. Терморезистордың қандай түрлері бар?
6. Термисторлардың артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?
6
Зертханалық жұмыс №6. Сигнал жиілігін электрондық
осциллографтың көмегімен өлшеу
Жұмыстың мақсаты: осциллографтың синусоидалдық кернеудің
көмегімен кіріс сигналының жиілігін салыстыру әдісін қолданып өлшеумен
танысу.
6.1 Жалпы мағлұматтар
1. Жиілікті синусоидалдық айналым көмегімен өлшеу.
Синусоидалдық айналым жиілікті, фазалық ығысуды, модуляцияланған
тербелістердің параметрлерін өлшеуде қолданылады.
Жиілікті
интерференциялық фигуралар ( Лиссажу) арқылы өлшеу тек синусоидалдық
формадағы сигналдар үшін ғана мүмкін. Өлшенетін сигнал fx вертикал ауытқу
каналына беріледі, ал горизонтал ауытқу каналына жиілігі fo үлгілі сигнал
беріледі (6.1 сурет).

6.1 сурет -Лиссажу фигуралары бойынша жиілікті өлшеу сұлбасы
Үлгілі генератордан алынған сигналдың жиілігін жаймен өзгерту
арқылы экранда қарапайым Лиссажу фигурасын аламыз. Өлшеу кезінде
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қарапайым фигура – эллипс алуға тырысады, яғни fx = fo. Эллипстің
көлбеулігі ауытқытушы кернеулер арасындаңғы фазалық ығысуды көрсетеді
(6.1 кесте). Салыстырылатын сигналдардың жиіліктерінің қатынасын
фигураның ойша жүргізілген вертикал және горизонтал сызықтарды кесіп
өткен нүктелер санымен анықтайды.
Фигураның тұрақты бейнесі үшін келесі қатынас белгілі:
Nг ∙ fo = Nв ∙ fx,
мұндағы Nг және Nв - вертикал сызықтарды кесіп өткен нуктелер саны.
Содан өлшенетін сигналдың жиілігі:

N 
f X   Г   f 0 .
 NВ 

(6.1)

Импульстік сигналдардың жиілігін сызықтық айналымдағы бейнелер
саны бойынша өлшеу өлшенетін сигналды вертикал ауытқу каналына беру
арқылы іске асырылады. Үлгілі генератор сигналы айналым құрылу үшін
горизонтал ауытқу каналына беріледі. ЭО экранында импульстік сигналдың
бір немесе n бейнесі алу үшін
fo жиілігін жай өзгерту керек.Сонда
импульстар жиілігі:

f X  n  f0

.

6.1кесте - Лиссажу фигуралары
2. Дөңгелектік айналым көмегімен жиілікті өлшеу.
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(6.2)

Жиілік пен фазалық ығысуды өлшеу үшін синусоидалық негізінде
алынған дөңгелектік (эллипстік) айналым қолданылады. Ол үшін
осциллографтың У және Х кірістеріне RC тізбек көмегімен фаза бойынша 90о
ығысқан үлгілі генератордан гармоникалық сигналдар беріледі. Экранда
дөңгелек немесе эллипс – дөңгелектік айналым сызығы пайда болады (6.2,а
сурет). Айналмдағы кернеу периоды барысында жарық белгі дөңгелек
бойымен бір айналым жасайды, яғни секунд ішіндегі айналымдар саны
айналымдағы кернеу жиілігіне тең. Кіріс сигнал ЭО жарық модуляторына Z
каналы арқылы беріледі.

(а) және экрандағы бейнелерді n = 1 және n = 14 (б) кезінде алу
сұлбасы
6.2 сурет - Дөңгелектік айналымды алу
Кіріс сигналының оң жартылай толқыны кезінде дөңгелектің бейнесі
жарық болып, ал теріс кезінде жоқ болып кетеді. Жиіліктер сәйкес келгенде f x
= fo экранда тек дөңгелектің жартысы ғана көрінеді (6.2,б сурет). Егер
жиіліктер сәйкес келмесе, онда дөңгелектегі штрихтар саны зерттелетін
жиіліктің үлгілі жиіліктен n есе көп екенін білдіреді.
6.2 Жұмысты орындау тәртібі
1. «Измерение частоты.vi» файлын ашыңыз (6.3 сурет).
2. Бағдарлама бойынша У кірісіне fХ жиілігі берілген. «Умножитель
частоты» ауыстырып қосқышын 1 жағдайына қою керек. Х кірісндегі жиілікті
жай өзгерте отырып тұрақты бейне алу қажет. «STOP» баспасын басу қажет.
3. (6.1) өрнегі бойынша белгісіз fХ жиілікті есептеңіз.
4. «Умножитель частоты» ауыстырып қосқышын 2 жағдайына қою
керек. Х кірісіндегі жиілікті жай өзгерте отырып тұрақты бейне алу қажет.
5. (6.1) өрнегі бойынша кіріс сигналының белгісіз fХ жиілікті есептеңіз.
Кіріс сигналының жиіліктерін синусоидалдық айналым әдісі бойынша
Лиссажу фигуралары көмегімен анықтаңыз.
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6.3сурет - Зертханалық стендтің LabVIEW ортасындағы беткі пердесі
6.3 Бақылау сұрақтары
1) ЭО жұмыс істеу принципі?
2) Үзіліссіз айналым мен күту айналымының айырмашылығы неде?
3) Синусоиалдық айналым қандай жағдайларда қолданылады?
4) Импульстар жиілігі қалай анықталады?
5) Дөңгелектік айналым дегеніміз не?
6) Лиссажу фигуралар қандай сигналдар үшін қолданылады?

185

4 бөлім. Есептеу-сызбалық жұмыстар және әдістемелік нұсқаулар
Есептеу – сызбалық жұмыстар (ЕГЖ) жоғарыда көрсетілген пәндердің
оқу жоспарында белгіленген. ЕГЖ-лерді студентер міндетті түрде орындау
керек және олар белгіленген мерзімге дейін тапсырылуы тиіс (семестрдің 6,13
апталарында).
ЕГЖ-лер студенттердің өлшеу әдістерін, өлшеуіш аспаптар мен
электрлік түрлендіргіштерді таңдауды және олардың өлшеу қателіктерін
есептеудің тәжірибелік икемдерін дамытуға бағытталған.
Есептеу – сызбалық жұмыстар 3 нұсқа түрінде берілген, ал олардың
әрқайсысы № 1 және № 2 ЕГЖ-лерден тұрады. Оларды орындау кезінде
студент келесі ережелерге сүйенуі керек:
- ЕГЖ-ні орындау алдында студент электрлік шамаларды өлшеудің
әдістері мен тәсілдерін, өлшеуіш аспаптар мен түрлендіргіштердің жұмыс
істеу принциптерін, сонымен қатар өлшеу қателіктерін табу мәселелерін
толық менгеру керек;
- әрбір шығарылған есептің мәтінінде алғашқы берілген мәндер, есептеу
формулалары және графиктер толығымен көрсетілуі керек; соңғы өлшеу нәтижесі
абсолюттік не салыстырмалы қателіктермен бірге келтіруі керек;
- арлық электрлік шамалар Халықаралық СИ өлшеу бірлігінде өрнектелу
керек.
1 нұсқа
1 Есептеу - сызбалық жұмыс № 1
1.1 Тапсырма №1
Номиналды тогы Inн, ішкі кедергісі Rn, дәлдік класы γn болатын тұрақты
токтың өлшеуіш аспабы берілген (миллиамперметр).
Егер жүктеме тогы I мен жүктемедегі кернеуді U өлшеу керек болса,
онда шунт кедергісі мен қосымша резистордың кедергісін есептеу керек.
Өлшеу сұлбаларын келтіру керек.
Берілгені
1 кесте
Аспаптың
көрсеткіштері
Inн, мА
Rn, Ом
ɣn, ℅

Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы сан
0
1
2
3
4
5
6
7
1
5
10
0.1
1
5
10
0,1
960
132
9,6
9700
1200
240
12
10500
1
1,5
2,5
1,0
1,5
2,5
1,0
1,0
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8
1
1050
1,5

9
10
105
2,5

2 кесте
Тораптың
көрсеткіштері
I, А
U, B

Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы саны
0
1
2
3
4
5
5
15
7,5
2,5
1,5
10
10
100 50
30
20
75

6
1,0
100

7
3
250

8
5
300

9
6
40

Орындауға арналған түсініктемелер.
Шунт кедергісін: (3.2) (15) формуламен есептейді. Қосымша резистор
кедергісін (3.6). (15) формулаларымен анықтайды.
Өлшеу қателігін жуықталған формуламен есептейді:

δI = |ɣn/0,667| + |δRш|
δU = |ɣn/0,667| + |δRк|

мұндағы δRш = δRк = 0,1 ℅ – шунт пен қосымша резистордың дәлдік
кластары.
1.2 Тапсырма №2
Бір фазалы электр торабындағы жүктеме ток I. Электромагниттік
жүйенің амперметрі Iан=5 А-ге, дәлдік класы = 1, άан шкаласымен торабқа
өлшеуіш токтық трансформатор арқылы қосылған. Трансформатордың
трансформация коэффициенті Кт, дәлдік класы γт. Егер амперметр άа бөліс
көрсетсе, онда тораптың тогы мен оны өлшеудің қателіктерін есептеу керек.
Өлшеу сұлбасын сызу керек.
Берілгені.
1 кесте
Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы саны
Берілгені
άан.бөл
άа.бөл

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

50
25

75
65

100
75

50
35

75
45

100
80

50
30

75
50

100
70

75
55

2 кесте
Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы санының
Ток
алдындағы сан
трасформаторының
көрсеткіштері
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Кт
γт , %

10 20
0,2 0,5

30 40 50
1,0 0,2 0,5

60
1,0

70 80 90
0,2 0,5 1,0

100
0,5

Орындауға арналған түсініктемелер.
Амперметрдің көрсетуі мен бөліс бағасын анықтау керек. Желідегі ток
(3.12) (15) формулаға сәйкес анықталады.
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Өлшеу қателігі мынаған тең:

δ1=γа

I ан

I

γт ,

мұндағы I – амперметрдің көрсетуі, А.
1.3 Тапсырма №3
Айнымалы токтың бірфазалы желісінде электромагниттік вольтметрмен,
дәлдік класы γн , трансформациялық коэффициенті Кн болатын бірфазалы
кернеу трансформаторының көмегімен Uc кернеуі өлшенеді. Вольтметрдің
өлшеу шегі Uвн , шкала бөлінісі αвн және дәлдік класы γв . Вольтметрдің
көрсетуін және кернеуді өлшеудегі қателікті табу керек. Өлшеу сұлбасын салу
керек.
Бастапқы берілгендер

Желі

1 кесте
Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы саны
0

1

2

3

Uc ,кВ
Кн
=Ucн/100

0,66

1,4 2,93

5,96 9,91 0,7

6,6

15 30

60

100

γн

0,2

0,
5

1,5

0,2

1,0

4

5

6

7

8

9

1,54 3,0

6

10

6,6

15

30

60

100

0,5

1,0

1,5

0,2

0,5

2 кесте
Вольтметр

Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы сан
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Uвн, В
αвн , дел

100
50

150
75

125
50

100
100

125
50

150
75

100
100

125
50

150
75

100
100

γв , %

0,5

1,0

1,5

2,5

0,5

0,1

1,5

2,5

0,5

1,0

Орындауға арналған түсініктемелер.
Берілген тапсырманы шешу әдістемесі 1.2 тапсырмаға
Ерекшелігі, бұл тапсырмада кернеуді табу керек.
Өлшеу қателігі мына формула бойынша анықталады:

δu=γв

U вн
 γн ,
U

мұндағы U – вольтметрдің көрсетуі, В.
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сәйкес.

1.4 Тапсырма №4
Кедергіні өлшеу амперметр-вольтметр сұлбасы бойынша жүргізілген.
Бұл кезде кіші (КК) және үлкен (ҮК) кедергілерді өлшеуге арналған сұлба
қолданылған. Дәлдік класы γа болатын Iн, αан токқа арналған амперметр αа
бөлісті көрсетті. Дәлдік класы γв, Uвн αвн белгілі кернеуге арналған вольтметр
αв бөлісін көрсетті. Rx ізделініп отырған кедергіні және оның өлшеу қателігін
табу керек. Өлшеу сұлбасын сызу керек.
Бастапқы берілгендер.
1 кесте
Көрсеткіштер

Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы саны
0

1

Сұлба

КК

Iн, А

2

3

4

5

6

7

8

9

ҮК КК

ҮК

КК

ҮК

КК

ҮК

КК

ҮК

0,5

1,0

1,5

2

0,5

1,0

1,5

2

0,5

1,0

αан, дел

50

75

100

150

50

75

100

150

50

75

αа, дел
γа, %

40
0,5

60
1,0

70
1,5

125
2,5

35
0,5

60
1,0

80
1,5

130
2,5

45
0,5

70
1,0

Uн, В

7,5

20

30

10

5

15

7,5

3

10

αвн, дел

50

150

50

75

100

150

50

100

150

γв, %
αв, дел

1,0
30

15
10
0
1,5
86

2,5
122

1,0
48

0,5
70

1,5
92

0,5
140

1,0
35

1,5
85

2,5
115

Орындауға арналған түсініктемелер.
Есептеу формулалары мен сұлбалар 237-239 б. (15) көрсетілген.
1.5 Тапсырма №5
Өлшенетін физикалық шама Ү (қуат, ток, кернеу...) өлшенетін
параметрлермен функцияналды тәуеділікпен байланысқан. Өлшеу мәндерінің
қателіктерінің есебінен, Ү және оның өзгеру шегін Ү=f(x1,x2,x3,…) табу керек.
Бастапқы берілгендер
1 кесте
Нұсқа, сынақ кітапшасының
Функционалды тәуелділік
соңғы саны
0
S=UI
1
P=UIcosφ
2
P=I2R
3
P=U2/R
4
Q=UIsinφ
5
R=U/I
6
I= P / R
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Барлық өлшеу мәндерінің
дәлдік кластары γi
0,5
1,0
1,5
2,5
0,5
1,0
1,5

7
8
9

2,5
0,5
1,0

U= PR
U=RI
I=U/R

2 кесте
Аспаптардың Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы саны
номиналды
0
1
2
3
4
5
мәндері

6

7

8

9

Uн, В

100

75

150

300

75

300

100

75

100

150

Iн , А

3,0

1,0

1,5

2

5

1,0

1,5

2

3

5

PН, Вт

300

150

75

100

150

30

150

75

100

150

сos φн

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3 кесте
Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы сан
Аспаптардың
көрсетуі
0
1
2
3
4
5
6
7

8

9

U, В

20

30

40

50

60

70

25

35

45

55

I, А

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,35

0,55

0,65

P, Вт

20

30

40

50

60

70

25

35

45

55

сos φ

0,6

0,7

0,8

0,9

0,65

0,75

0,85

0,92

0,78

0,88

R, Ом

50

75

100

150

50

75

100

150

50

75

Орындауға арналған түсініктемелер.
Бізге функция түрінде берілген көрсеткіштердің мәнін табу керек.
Мысалы, 1 кестенің бірінші жолында, бұл толық қуат S. Берілген нұсқа үшін
(кесте 1) 2 және 3 кестелерден функцияның аргументтерін анықтайтын,
математикалық өрнектермен байланысқан номиналды мәндер мен
аспаптардың көрсеткіштерін таңдаймыз. Біздің мақсатымыз ∆у абсолюттік
және δу салыстырмалы қателіктерінің шегін табу керек. 2.39 (2) көрсетілген
нұсқалармен қателіктерді табу керек. Жалпы жағдайда жанама өлшеудің
абсолютті қателігінің шегі келесі өрнекпен анықталады.
 Y
∆у=±  
 xi
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2


 xi2 ,


мұнда Y x - аргументтің өлшенген мәні кезіндегі ізделіп отырған
i
аргумент бойынша алынған туында;
∆xi – көрсетілген прибормен өлшеу кезіндегі абсолюттік қателік

∆ xi=±γiXiн/100.

Кедергіні өлшеу қателігі, оның салыстырмалы қателігін көрсететін γR
дәлдік класымен бағаланады.
Өлшеу нәтижесі мына түрде жазылады Ү±∆Ү
2 Есептеу - сызбалық жұмыс №2
2.1 Тапсырма №1
Жоғарғы кернеулі үшфазалы жүйенің қуаттары Iн =5 A, Uн = 100 B
дәлдік класы γР=0,5 арқылы екі ваттметрмен өлшенген. Өлшеу сұлбасында екі
өлшеуіш трансформациялық коэффициенті Кт, дәлдік класы γт=0,5 болатын
ток трансформаторлары және екі бір фазалы трансформациялық коэффициенті
Кн, дәлдік класы γт=0,5 өлшеуіш кернеу трасформаторлары қолданылған. Ток
трансформаторлары δ1 токтық және θ1 бұрыштық қателіктерге ие. Кернеу
трансформаторлары δu кернеу бойынша және θu бұрыштық қателіктері бар.
Қуаттың фактылық және нақтылы мәнін табу керек, егер ваттметрлер P1 және
P2 көрсетсе. Өлшеу сұлбасын салу керек.
Бастапқы берілгендер.
1 кесте
Ваттметрлер- Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы саны
дің көрсетуі
0
1
2
3
4
5

6

7

8

9

Р1, Вт

321

383

433

171

87

0

87

410

433

354

Р2, Вт

492

470

500

492

470

250

383

453

433

483

Трансформа- Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы санының алдындағы сан
циялық
коэф.
0
1
2
3
4
5
6
7

8

9

Кт

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Кн

30

60

100

30

60

100

30

60

100

30

2 кесте

191

3 кесте
Нұсқа, фамилияның бірінші әріпі
ТТ
қателігі

А Б
Ю Я

В Г
Щ Э

Д Е
Ч Ш

Ж З
Х Ц

И К
У Ф

Л М
С Т

Н О
П Р

δ1, %

-20

-30

-10

10

20

30

-40

θ1, мин

50

40

30

20

10

35

45

4 кесте
Нұсқа, есімнің бірінші әріпі
ТН
қателігі

АБ
ЮЯ

ВГ
ЩЭ

ДЕ
ЧШ

Ж З
Х Ц

И К
У Ф

Л М
С Т

Н О
П Р

δu, %

-40

-30

-20

10

20

30

40

θu, мин

-10

-20

-15

10

15

20

5

Орындауға арналған түсініктемелер.
Ваттметрлермен өлшенген қуат
Р=Р1 + Р2.
Қуат коэффициенті мынаған тең:
cosφ =

P1  P2
2 P12  P1 P2  P22

.

Желідегі фактылық қуат:
Рсф = РКт Кн.
Желідегі нақтылы қуат мынаған тең:

    U  1 
    U   2 
Рсд = Р1  p  * 1  I
  P2  p  * 1  I
 K T K H ,
100
100





мұндағы
δθ1 = 0,0291·( θ1-θU)· tg (30º+φ);

δθ2 = 0,0291·( θU - θ1 ) · tg (30º- φ);

p   p PH / 100   p

I HU H
.
100
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2.2 Тапсырма №2
Пәтер абоненті тәуліктік электр энергиясының шығынын Wi N күн
өлшеді.
Шығын бойынша берілгендер алдын ала ni интервалдар бойынша
топтастырылған.
Табу керек:
- интервал бойынша электр энергия шығынының таралу
гистограммасын салу;
- N күндегі шығынның ортаарифметикалық мәнін табу (mw);
- электр энергиясы шығынының ықтималды ауытқуын табу
(ортаквадраттық мән w).
Бастапқы берілгендер.
1 кесте
Интервалдардағы байқаулар саны ni, (кВт•сағат)
Нұсқа, сынақ
кітапшасыны
ң соңғы саны 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

8-9

9-10

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
15
7
6
6
7
6
10
7

8
6
6
6
5
7
5

17
5
5
7
10
7
-

21
7
9
8
5
8
10
11
8

25
9
12
12
7
11
17
21
10
15

28
15
17
15
21
15
19
17
13
19

31
21
25
17
28
24
21
15
18
24

32
29
17
14
17
20
24
13
21
16

24
25
13
11
14
12
15
9
20
15

17
18
8
8
7
8
8
7
15
10

Орындауға арналған түсініктемелер.
1. 2.23-2.24 (15) келтірілген формулаларды қолдану керек.
n

2.

mw   Wi / N , мұндағы N   ni ;
i 1

3.  w



n

 Wi

i 1

 mw 2 / N

2.3 Тапсырма №3
Мәліметтерді

берудің

телеметрлік жүйесінің
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қуат

түрлендіргіші

тексеруден өткізілді.
Түрлендіргіш шкаланың бес 1 ...5 белгіленген нүктелерде тексерілген.
Түрлендіргіштің PH номиналды қуаты және номиналды шығыс кернеуі бар.
Шкаланың әрбір нүктесінде шығыс кернеу Ui өлшенген.
Табу керек:
- тәжірибелік Ui = f(Pi) тәуелділікті анықтау;
- өлшеу қателігін табу;
- түрлендіргіштің фактылық дәлдік класын табу.
Бастапқы берілгендер.
1 кесте - Нұсқалар және тексеріліп отырған шкаланың нүктелері
бойынша Ui (B), түрлендіргіштің шығыстық кернеуі
Нұсқа, сынақ кітапшасының соңғы саны
Параметрлерi
1
2

ТП
3
шкаласының нүк- 4
телері
5
UH, В
PH, Вт

0

1

2

3

4

5

6

0,99

2,09

1,01

1,985

3,11

1,99

1,513 2,493

1,95

4,15

2,015 3,993

6,13

3,05

6,13

3,017 6,002

9,17

4,1

8,15

4,019 8,012

12,21 8,1

5,17

10,14 5,021 10,015 15,29 10,11 7,54

12,517 14,14

15,17

5
125

10
500

12,5
100

15
250

5
150

10
100

15
250

8

9

2,99

3,05

3,995 3,017 4,998

5,985

6,08

5,997 4,52

7,546

8,87

9,15

10,05

11,825 12,14

10
125

6,03

7,5
150

7

15
500

Орындауға арналған түсініктемелер.
1. Түрлендіргіштің номиналды түрлендіру фунциясы мынандай
Ui = UHPi/PH , бұдан Pi=Ui PH/UH табамыз, Ui –ді кестеден аламыз.
2. Нақты түрлендіру функциясын теңдеулер жүйелерін шешу арқылы
табамыз:
1 n 2
1 n
1 n
a    Pi  b    Pi   U i  Pi ;
n 1
n 1
n 1

1 n
1 n
a    Pi  b   U i ,
n 1
n 1
мұндағы i= 1...5.
Жүйені шешу нәтижесінде a, b коэффициенттерін табамыз. Сонан кейін
түрлендіру функциясын құрастырамыз.
3. Нақты түрлендіру функциясы:

U i  aPi  b ; U1    U 5 .
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4. Абсалюттік қателіктерді табу:

1     5 .

i  U i  U i ,

5. Салыстырмалы қателіктерді табу:

 i  i  100; 1     5 .
UH
6. Олардың бес нүктедегі диаграммасын сызу керек.
2 нұсқа
1 Есептеу-сызбалық жұмыс №1.
1.1 Тапсырма №1
Бір фазалы индукциондық электр энергиясын санағышта жазылған: 220
В, I А, 50 Гц, 1 кВт·сағ = NH дисктің айналуы. Жүктеме ретінде қосынды тогы
I, А тең электр шамдары алынды. Диск 220 В кернеумен 100 с NH айналым
жасады. Санағыштың номиналды және нақты тұрақтыларын табу керек,
сонымен қатар абсолюттік және салыстырмалы қателіктерді табыңыз.
1 кесте – Название
Берілгендер
I, А
NH, диск.айын

Нұсқа, шифрдың соңғы санның алдындағы сан
0
1
2
3
4
5
6
7
6.0
6.6
7.3
7.5 8.0 8.2 8.8 9.0
600
650
690
700 710 745 780 800

8
9.5
850

9
10
900

Есептеу реті.
Санағыштың номиналды тұрақтысы:

Вт·сағ/айн.

(1)

,

Бақылау уақытының энергиясы (100 с):
Вт·сағ.

(2)

Санағыштың нақты тұрақтысы:
Вт·сағ/айн.
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(3)

(4)
Салыстырмалы қателік:
(5)
1.2 Тапсырма №2
Физикалық шама келесідей аспаппен өлшенген (1 кесте). Аспаптың
өлшеу шегі Ан, шкала N бөліндіден тұрады, нақтылық классы К. Өлшеу
кезінде аспап жуықтап алғанда n бөлікті көрсетеді.
Өлшеудің және аспаптың метрологиялық сипаттамаларын табыңыз:
бөлім бағасы С, сезімталдық S, өлшеу нәтижесі А, нақты өлшеудің аспаптық
абсолюттік және салыстырмалы қателіктерді анықтау керек.
1 кесте
Аспаптың
параметр
лері

Нұсқа, шифрдың соңғы саны
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ан

10 В

1В

5В

30 В

1А

2А

5А

7,5 А

15 В

0,5 А

К, %

0,5

1,0

1,5

2,5

0,5

1,0

1,5

2,5

0,2

0,1

2 кесте
Аспаптың
көрсеткіші
және
шкаланың
бөлік саны

Нұсқа, шифрдың соңғы санының алдындағы сан
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

N, бөл

50

75

100

50

75

100

50

75

150

150

n, бөл

31

55

75

35

45

82

37

64

132

102

Есептеу реті.
Бөліктің саны аспаптың сипаттамасына байланысты. Сезімталдық аспап
өлшеген кезде өлшенетін шаманың түрленуінің индикаторлық стрелкадан
ауытқуына тәуелді. Нақтылық классы өлшеу амалының келтірілеген
қателігімен анықталады. Салыстырмалы қателік нақтылық класымен және
Ан/А қатынасымен табылады.
1.3 Тапсырма №3
Тізбектегі ток G1 жоғары жиіліктегі қорек көзімен қоректенген, ол тоқ
термотүрлендіргішіті ТТ магнитоэлектрлік жүйедегі аспаппен өлшенеді (1
сурет).
Анықтаңыздар:
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а) тізбектегі токты;
б) токты өлшеу қателігін;
в) токтын ағымы бойынша қосымша кедергісін;
г) өлшеудің жалпы қателігін.

1 сурет ЖЖ – тоқты өлшеу сұлбасы
Есептеу реті.
Аспаппен өлшенетін ток келесіге тең:

,

(1)

мұндағы Iс – параллель қосылған сыйымдылықтағы ағынды ток;
С13 = С23 = 2,5 пФ;
Iн – жүктеме тогы.
Сұлба тізбегіндегі
пропорционалды;

ағатын

токтар,

олардың

кедергілеріне

,

кері

(2)

мұндағы Сэ = С13 = С23 = С.
Өйткені
(3)
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Ағынды токтардың қосымша қателігі:

(4)
Негізгі қателік РА пайда болады:

(5)
Мұндағы

;

= 2,5 % - РА нақтылық класы;
= 5мА. - өлшеу шегі.
Өлшеудің жалпы қателігі:
(6)
1 кесте
Жүктеме

Нұсқа, шифрдың соңғы санының алдындағы сан
0
1
2
3
4
5
6
20
25
30
22
27
35
32
15
17
20
22
25
27
31

Zн, кОм
φн, град

7
37
35

8
18
38

9
33
42

8
0,7

9
7

2 кесте
Жиілік
f, МГц

Нұсқа, шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
4
1
2
4
6
8

5
10

6
0,8

7
0,9

1.4 Тапсырма №4
Жоғары жиіліктегі электр тізбегіндегі ток, нақтылық класы 0,5 тең
жүктеме кедергісіндегі Rж тұтынылатын қуат арқылы Р анықталды. Қуат
нақтылық класы 1,5 тең және шкаласы 0…10 Вт тең калориметрлік
ваттметрмен өлшенді.
Анықтау керек:
а) тізбектегі токты;
б) қателіктердің өлшегендегі абсолюттік шегін;
в) өлшеу нәтижесін.
Есептеу реті.
Нақты өлшеу жанама болып табылады:

.
Токтың абсолюттік қателікті шегін келесідей табуға болады:
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(1)

,

(2)

мұндағы ∆Р – ваттметрдің абсолютті қателігі;
∆Rж – жүктеме кедергісін дайындаудағы абсолютті қателік.
(3)
1 кесте
Қуат

Шифрдың соңғы саны
0
1
2
5
10
15

Р, Вт

2
Жүктеме
Rж, Ом

3
20

4
25

5
30

6
35

7
40

8
45

9
50

кесте
Шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
50
75
125
150

4
200

5
250

6
300

7
350

8
400

9
450

1.5 Тапсырма№5
Дәлдік класы 0,5-ке тең, жоғарғы өлшеу шегі 21А, ішкі шунты бар
магнитто электрлік амперметр берілген. Өлшеуіш механизм рамкасындағы
кернеудің рұқсат етілген мәні Uдоп, және өлшеуіш катушка арқылы өтетін ток
мәні 20 мА.
Берілген амперметрмен токты AN шамасына дейін өлшеу үшін сыртқы
шунт кедергісін есептеу керек және сәйкесінше дәлдік класын таңдау қажет.
Есептеу реті.
Магнитоэлектрлік механизм аз ғана 20-50 мА шамасынан аспайтын
тұрақты токтарды өлшеуге мүмкіндік береді. Үлкен мәнді токтарды өлшеу
үшін шунт қосылған өлшеуіш тізбектер қолданылады. Шунт кедергісі
магнитоэлектрлік өлшеуіш механизмінің рамкасының Rи кедергісінен бірнеше
есе аз, манганиннен жасалған резистор болып табылады. Сондықтан шунтты
құралға параллель қосу кезінде (1 сурет) өлшенетін токтың Iш негізгі бөлігі
шунт арқылы өтеді, ал IА тогы рұқсат етілген мәннен аспайды.

1 сурет - Амперметрді шунтпен қосу сұлбасы
Өлшенетін ток рұқсат етілген мәннен неше есе асатынын көрсететін n =
I/IА қатынасы шунттау коэффициенті деп аталады.
199

Шунт кедергісі:

Rø 

RA
.
n 1

Аз ғана (бірнеше ондаған амперге дейін) токтарды өлшеуге арналған
амперметрлерде құралдың өзіне енгізілген ішкі шунттары бар. Үлкен
токтарды (бірнеше мыңдаған амперге дейін) өлшеу, кернеудің төмендеуінің
белгілі бір номиналдық мәндері (45, 60, 75, 100 және 300 мВ), дәлдік кластары
(0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5) бар сыртқы шунттардың көмегімен іске асырылады.
1 кесте
Uдоп, В
AN, A

Нұсқа, шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
4
45
75
100
300
60
10
100
200
500
50

5
75
120

6
100
300

7
300
800

8
45
25

9
60
75

2 Есептеу-сызбалық жұмыс №2
2.1 Тапсырма №1
Таратқыш антеннасындағы токты жоғарғы жиілік ток трансформаторы
(ТТ) және ток трансформаторының екінші реттік орамына қосылған А
термотүрлендіргіші бар амперметр көмегімен анықтау керек.
Анықтау керек:
a) антеннадағы токты;
б) антеннадағы токты өлшеу қателігі.
Есептеу реті.

1 сурет - Антеннадағы токты өлшеу сұлбасы
Антеннадағы ток:
I = Iа · КТ,
мұндағы Iа – амперметр көрсеткен ток мәні;
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(1)

КТ = w2 / w1 – ток трансформаторының
трансформациялау
коэффициенті, w1 = 1.
Қателіктерді ескере отырып (1) өрнегі келесі түрде болады:
(I ± ∆а) = (Iа ± ∆а) · КТ,

(2)

мұндағы ∆а – антеннадағы токтың абсолюттік қателігі;
∆а = ± γа Iан / 100,
мұндағы Iан = 10мА – амперметрдің жоғарғы шегі;
γа = 0,1 – амперметрдің дәлдік класы.
1 кесте
Орам саны

Шифрдың соңғы санының алдындағы сан
0
1
2
3
4
5
6

7

8

9

ω2, орамдар

50

75

100

125

150

60

70

80

100

130

2 кесте
Амперметрдің
көрсетуі

Шифрдың соңғы саны
0
1
2
3

4

5

6

7

8

9

Iа, мА

2

6

3

5

7

9

1

4

6

8

2.2 Тапсырма №2
Жоғарғы жиілік тізбегінде ваттметрмен кедергісі Rн жүктеме тұтынатын
Р қуат анықталған. Ваттметрдің дәлдік класы 1,0 шкаласы 10 Вт.
Анықтау керек:
а) тізбектегі токты;
б) токтың нақты мәнін.
Орындауға жетекшілік
Жоғарғы жиілік тізбегіндегі ток:

I = P / Rн ,

(1)

,

мұндағы ∆Р – ваттметрдің абсолюттік қателігі;
PN – жоғарғы шегі;
– дәлдік класы.
Сонымен, токтың нақты мәні:
Iи = I ± ∆I .
1 кесте
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(2)

Қуат

Шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
5
10
15
20

4
25

Шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
50
75
125 150

4
200

Р, Вт

5
30

6
35

5
250

6
300

7
40

8
45

9
50

7
350

8
400

9
450

2 кесте
Жүктеме
Rн, Ом

2.3 Тапсырма №3
Электр желісіндегі тұрақты токты I және тұрақты кернеуді анықтау
керек (1 кесте). Бізде номиналды тогы Iн тең және ішкі кедергісі R тең екі
миллиамперметр бар (2 кесте), оның нақтылық класы 0,5, шкаласы 150
бөліктен тұрады. Өлшеуге қажетті шунттың және қосымша резистордың
параметрлерін анықтаңыз. Сонымен қатар, егер шунттың және қосымша
резистордың нақтылық кластары 0,1 тең болған кездегі қателіктерін
анықтаңыз. Токты және кернеуді өлшейтін сұлбаны сызыңыз.
1 кесте
Желі
параметрлері

Нұсқа, шифрдың соңғы саны
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Кернеу
U, В

100

50

220

500

150

660

300

30

200

250

5

10

15

2,5

7,5

12,5

3

6

9

11

Ток I, А

2

кесте

Аспаптың
Нұсқа, шифрдың соңғы санының алдындағы саны
параметрлері
0
1
2
3
4
5
6
Шегі
Iн, мА
Келдергі
R, кОм

7

8

9

1

5

10

15

20

30

50

7,5

12,5

25

1

0,78

0,62

0,56

0,42

0,37

0,28

0,64

0,68

0,4

Есептеу реті.
Миллиамперметрдің параметрлеріне және тұрақты ток желісінің
параметрлеріне сүйене отырып шунттың және қосымша резистордың
кедергілерін есептеу керек. Өлшеудің қателіктері миллиамперметрдің,
шунттың және қосымша резистордың салыстармалы қателіктері арқылы
қосылып шағарылады.
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2.4 Тапсырма №4
Айнымалы токты бірфазалы желідегі кернеуді UЖ өлшеу үшін,
бірфазалы кернеу трансформаторы қолданды, кернеуді нақтылық класы =1
тең электромагнитті вольтметрмен өлшеді, трансформатордың нақтылық
класы
және трансформациялық коэффициенті КН тең. Вольтметрдің өлшеу
шегі Uвн, шкала бөлігі αвн және нақтылық класы . Өлшеудің қателіктерін
және вольтметр көрсеткіштерін анықтау керек. Өлшеу сұлбасын сызыңыз.
1 кесте
Желі
Нұсқа, шифрдың соңғы саны
параметрлері
0
1
2
3
4
Кернеу;
4
3
6
10
13.8
Uс, кВ
КН
75
6.6
15
30
60

5

6

7

8

9

15.7

18

35

10

6

100

180

30

60

15

1.0

0.2

0.5

1.0

0.2

Вольтметр
Нұсқа, шифрдың соңғы санының алдындағы сан
параметрлері
0
1
2
3
4
5
6
Uжв, В
50
250
300
150
250
220
300

7

8

9

75

100

250

αжв, бөл

100

35

45

80

17

65

10

22

70

90

γВ ,%

0.5

1.0

1.5

0.5

1.0

1.5

0.5

1.0

1.5

0.5

γН ,%

0.2

0.5

1.0

0.2

0.5

2 кесте

Есептеу реті.
Желідегі кернеу
,

(1)

мұндағы UВ- вольтметр көрсеткіші, В;
КН –кернеу трансформаторының трансформация коэффициценті.
Кернеуді өлшеу кезіндегі қателіктер:

.

(2)

2.5 Тапсырма №5
Жабық кірісті милливольтметр көмегімен цифрлық сигнал өлшенеді
(амплитудасы Um импульстік тізбек, импульс ұзақтығы tи, тізілу периоды Т).
203

Аспапта амплитудалық мән түрлендіргіш және ортаквадраттық шкала бар.
Аспаптың көрсетуі Ап белгілі.
Анықтау керек келесі мәндерді:
- амплитудалық (Um);
- ортаквадраттық {Uок);
- ортатүзетілген (Uот).
Есептеу реті.
Синусоидалдық сигнал (u(t) = Umsinωt) үшін мәндер арасындағы негізгі
арақатынастар келесі түрде болады:
(1)
мұнда
– амплитудалық;
– формалық;
– орташалау коэффициенттері.
Жабық кірісті және амплитудалық мәнді түрлендіргіші бар
милливольтметрге тек қана импульстік сигналдың айнымалы құраушысының
амплитудалық мәні әсер етеді, сонда
,
(2)
мұнда
– сигналдың тұрақты құраушысы.
Ол тікбұрышты импульстар тізбегі үшін былайша табылады:
,

(3)

мұнда
– импульстар тізбегінің қуыстылығы, ол импульстардың
периодының Т оның ұзақтығына қатынасына тең.
Егер милливольтметрдің шкаласы ортаквадраттық екенін ескерсек, онда
оның көрсеткіші тең:
.

(4)

Осыдан

;
Есептеу кезінде, тікбұрышты импульстар тізбегі үшін
– ге тең екендігін ескеру керек.
1 кесте
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.

(5)

Сигнал
Шифрдың соңғы санының алдындағы сан
параметрлері 0
1
2
3
4
5
А = Um, мB
30
35
40
45
50
75
2
5
4
8
9
10

6
60
6

7
65
3

8
70
6

9
80
4

3 нұсқа
1 Есептеу-сызбалық жұмыс №1
1.1 Тапсырма №1
Белгісіз кедергіні өлшеу үшін келесі аспаптар қолданылады: нақтылық
класы γа = 1,5 тең амперметр, өлшеу шегі Iан = 2,5 А шкала бөлігі αан=75 бөл;
нақтылық класы γв=1,0 вольтметр, оның өлшеу шегі Uвн = 15 В, шкала бөлігі
αвн = 75. Амперметр αа бөлік көрсетті, ал вольтметр αв бөлік көрсетті (1 және
2 кесте).
Табу керек:
а) белгісіз кедергіні Rx;
б) абсолюттік ∆ және салыстырмалы δ қателіктерді;
в) өлшеу нәтижесін.
Өлшеудің дұрыс сұлбасын сызыңыз.
Есептеу реті.
Белгісіз кедергі жанама әдіспен өлшенеді:
,

(1)

мұндағы Uв, Ia – вольтметрдің (В) және амперметрдің өрсеткіштері (А).
Өлшеудің абсолюттік қателіктерінің шектері келесідей анықталады:
(2)
мұндағы ∆Uв, ∆Ia – вольтметрдің және амперметрдің абсолюттік
қателіктері.
Кедергінің салыстырмалы қателігі келесідей анықталады:
.

(3)

Әдістемелік қателікті анықтау керек δn(R). Ол аспаптарды қосу сұлбасы
арқылы анықталады: үлкен және аз кедергілерді өлшейтін сұлбалар. Бірінші
сұлба келесі шарт болғанда орындалады:
,
(4)
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мұндағы Ra = 0,015 Ом; Rв – вольтметрдің және амперметрдің ішкі
кедергілері (вольтметр үшін толық ауытқу тогы Iв = 3 мА).
Өлшеудің жалпы салыстырмалы қателігі:
.
(5)
Өйткені

онда

.

Өлшеу нәтижесі
.

1 кесте
Амперметр
көрсеткіші
αа, бөл

Шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
35
37
40
45

4
50

5
55

6
60

7
65

8
70

9
58

Шифрдың соңғы санының алдындағы сан
0
1
2
3
4
5
73
70
67
65
62
60

6
58

7
55

8
52

9
50

2 кесте
Вольтметр
көрсеткіші
αв, бөл

1 сурет - Кедергіні амперметр-вольтметр сұлбасымен өлшеу
Егер 1 суреттегі П3 қосқыштарын қосып және П3 қосқыштарын
өшіретін болсақ, сонымен қатар П1 және П2 қосқыштарын өшірсе, өлшеуіш
аспаптар жоқ деп ойлайық. Егер П1 және П2 қосқыштарын кезекпен қосса,
вольтметрді миллиамперметрге дейін және кейін қосуға болады.
1.2 Тапсырма №2
Сыйымдылықтың кедергісін өлшеу үшін, кернеу көзі Un = 100 В жиілігі
f = 400Гц және тұрақтылығы 0,5 % бір амперлік сұлбамен өлшенеді.
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Жиілікті орнату қателігі
(1)
Өлшеу үшін, нақтылық классы γа = 1,0, ал өлшеу шегі Iан = 30 мА тең
миллиамперметр қолданылады. Аспап тоқты көрсетті I (кесте 1).
Анықтау керек:
а) сыйымдылықтың мәнін;
б) жалпы өлшеу қателігін.
Өлшеу сұлбасын сызыңыз.
Есептеу реті.
Сыйымдылықты кедергі келесіге тең:

(2)
(2) формуладан төмендегідей аламыз:

.

(3)

Белгілейік Х1 = I, X2 = U, X3 = f, қателіктер шегін табамыз:

,
мұндағы ∆xi, ∆ – кернеу көзінің
параметрлерінің абсолюттік қателіктері.

және

(4)
миллиамперметрдің

.

(5)

1 кесте
Амперметр
көрсеткіші
I, Ма

Шифрдың соңғы алдындағы саны
0
1
2
3
4
5
7,5
10
12,5
15

5
17,5

6
20

7
22,5

8
24

9
23

1.3 Тапсырма №3
Көптармақты байланыс кәбілінің сымдар жұбында әйтеуір бір С
нүктесінде (1 сурет) оқшаулау істен шықты. Кәбілдің қимасы 1,5 мм2 мыс
сымынан жасалған.
Желінің үзілген орнын арнайы аспаб – Муррей көпірі көмегімен
анықтау қажет.
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1 сурет - Көптармақты кабелдің екісымды желісі
Муррей көпірін екісымды желінің бір басына қосып, ал екінші басын
тұйықтағышпен қысқа тұйықтайды (2 сурет). Қоректену Е көзінің теріс
полюсін кәбілдің қорғаныс қабығына жалғайды (шартты түрде жер).

2 сурет - Муррей көпірін кәбілге жалғау сұлбасы
R2 кедергісін өзгерте отырып көпірдің тепе-теңдігін орнатамыз:

R1  (r0  rY )  R2  rX
Егер де тепе-теңдік теңдеуінің екі жағына да R1∙ rx мәнін қоссақ, онда
болады.

R1  (r0  rX  rY )  ( R1  R2 )  rX
Сонда кәбілдің үзілген орнына дейінгі сымның кедергісі:

rX 

R1  (r0  rX  rY ) 2r0  R1

,
R1  R2
R1  R2
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(1)

мұндағы ro = ρL/S – оңды сымның кедергісі;
S = 1,5 мм2 = 1,5 ∙ 10-6 м2 – сымның қимасы;
ρ = 1,75 ∙ 10-8 Ом∙м – мыстың меншікті кедергісі;
L – кәбіл ұзындығы, м (1 кесте).
(1) формуласы бойынша сымның үзіліс орнына дейінгі кедергісін
есептеп, үзіліс орнына дейінгі кәбілдің ұзындығы анықталады:

LX 

rX  S



.

(2)

1 кесте
Параметрлер
L, км
R1, Ом
R2, Ом

Шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
10
12
4
9
60
70
80
100
990 950 980 990

4
8
90
970

5
2
85
995

6
7
75
1000

7
6
90
985

8
3
70
965

9
5
80
970

1.4 Тапсырма №4
Айнымалы ток теңестірілген көпірі берілген. Көпірдің қоректену көзінің
айнымалы ток жиілігі және үш иықтарының параметрлері белгілі (1 кесте).
Зерттелетін С1 конденсатордың диэлектрлік жоғалтулар бұрышының
тангенсін және сыйымдылығын табу қажет (1 сурет).
Есептеу реті.
Көпірлік
сұлба
өлшенетін
С1
сыйымдылығын
үлгілі
С0
конденсаторының сыйымдылығымен салыстыруға мүмкіндік береді. С0
конденсаторы іргелес жатқан иыққа жалғанған.

1 сурет - Конденсатордың параметрлерін өлшеуге арналған
көпір сұлбасы
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Көпірдің тепе-теңдік шарты:

rx + 1/jωc1) · R2 = (r0 + 1/jωc0) · R1.

(1)

С1 = С0R2/R1;

(2)

(1) өрнегінен

r1 = r0R1/R2.

tgδ1 = r1/xС1 = ωr1С1 = ωr0С0

аламыз.

(3)

1 кесте
Көпірлік
тізбек
параметрлері

Шифрдың соңғы саны
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R2, Ом

2000

1800

2200

2100

1700

2300

1885

1975

2172

R1, Oм

100

90

105

95,8

97,2

107,3

88,8

94,2

С0, мкФ
r0, Ом
f, Гц

0,1
100
100

0,05
80
400

0,1
120
500

0,05
90
1000

0,1
60
500

0,05
75
400

0,1
95
100

0,05
110
1000

203
5
103,
8
0,1
117
400

104,5
0.05
85
600

1.5 Тапсырма №5
Айнымалы ток теңестірілген көпірі берілген (1 сурет). Үш иықтың
параметрлері 1 кестеде келтірілген, қоректену көзінің айнымалы ток жиілігі f
= 100 Гц, үлгілі конденсатордың сыйымдылығы С0 = 0,1 мкФ.
Катушканың индуктивтілігін, активті кедергісін және де сапалылығын
(добротность) анықтау қажет.

1 сурет - Индуктивтілікті өлшеуге арналған көпір сұлбасы
Есептеу реті.
Көпірдің теп-теңдік шарты:
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Z1Z0 = R2R3 ,

(1)

мұндағы Z1 = r1 + jωL1;
Z0 = r0/ (1 + jωС0r0).
Түрлендіруден кейін:
r1r0 + jωL1r0 = R2R3 + jωС0r0R2R3

(2)

r1 = R2R3/r0;

(3)

аламыз. Содан:
L1 = C0R2R3 .

Катушканың сапалылығы:
Q = ωL1/r1 = ωC0r0 .

(4)

1 кесте
Көпірдің
параметрлері
R2, Ом
R3, Ом
r0, кОм

Шифрдың соңғы саны
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100
100
1

120
105
0,8

98
103
1,2

115
108
1,3

88
101
0,8

97
104
1,4

99
98
1,1

105
101
0,6

103
102
0,7

102
100
0,9

2 Есептеу-сызбалық жұмыс №2
2.1 Тапсырма №1
Айнымалы ток тізбегіндегі активті қуатты өлшеу үшін келесілер
берілген: номиналды трансформация коэффициенттері KIH = 100, KUH = 120
тең ток және кернеу трансформаторлары, сонымен қатар нормаланған ток IH
А, кернеу UH және N бөлікті шкаласы бар электродинамикалық ваттметр
берілген. Шкала NH бөлікті көрсеткендегі өлшенген қуатты анықтау керек,
сонымен қатар барлық аспаптар қосылғандағы сұлбаны сызыңыз.
1 кесте
Берілгендер Шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
IН,A
5
10
15
2.5
UН, В
100
50
220
500

4
7.5
150

5
12.5
660

6
3
300

7
6
30

8
9
200

2 кесте
Берілгендер
N, бөл
NH, бөл

Шифрдың соңғы санының алдындағы саны
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100 150 200 250 262 260 225 255 352 350
50
55 75 45
82 64 31
45 80 75
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9
11
250

Есептеу реті.
Ток және кернеу трасформаторлары арқылы, ваттметрдің қуатты өлшеу
шегін анықтаймыз:
.

(1)

Ваттметрдің бөліктер санын анықтаймыз:
.

(2)

Өлшенген қуатты өлшейік:
.

(3)

1 сурет - Аспаптардың қосылу сұлбасы
2.2 Тапсырма №2
Активті жүктемеге берілетін электрлік қуатты өлшеу үшін, келесі
параметрлер өлшенген: нақтылық класы
= 0.5 тең вольметрмен өлшенген
кернеу UH В және салыстырмалы қателігі δR% = 0.1 % тең бір иықты көпірмен
өлшенген жүктеме кедергісі RH Ом. Жүктемедегі қуатты PH, қуатты өлшеген
кездегі абсолюттік ΔP және салыстырмалы қателіктерді δP%анықтау керек.
1 кесте
Берілгендер Шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
UН, В
100
50
150
220
RH Ом
10
15
30
80

4
200
75

5
120
60

Есептеу реті.
Жүктемедегі қуат келесі формула арқылы:
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6
250
25

7
230
90

8
500
85

9
30
22

(1)
Кернеуді өлшеген кездегі абсолюттік қателік:
.

(2)

Кернеуді өлшегендегі салыстырмалы қателік:

.

(3)

Қуатты өлшеген кездегі салыстырмалы қателік келесі формуламен
анықталады:

(4)
Қуатты өлшегендегі абсолюттік қателік:

(5)
2.3 Тапсырма №3
ЭО-ның негізгі У кірісіне Uy = Umy ∙ sinωyt синусоидалдық кернеу
берілген. Жайылым генераторы үзіліссіз жұмыс істейді және жиілігі fp = 25
Гц, Up = at ара тісті сигнал өндіреді.
Кіріс сигналының ЭО экранындағы синусоидалар бейнелерінің санын
анықтау қажет.
Есептеу реті.
ЭО экранындағы бейне тұрақты болады, егер болса.

TP  n  TY 

n
,
fY

(1)

мұндағы Тр, Тy – кіріс сигналы мен жайылым кернеуінің периодтары.
Жайылым кернеуі мен кіріс сигналының кернеуі арасындағы өзара
байланыс 1 суретте көрсетілген.
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1 сурет - Кіріс сигналының уақыттық диаграммасы
1 кесте - Жайылым мен кіріс сигналдарының параметрлері
Umy, В
Ump, B
fy, Гц

2.4

Нұсқа, шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
2
2
3
4
5
5
5
5
25
50
100
150

4
5
10
200

5
5
10
250

6
4
5
300

7
3
5
350

8
2
5
400

9
2
5
450

Тапсырма №4

ЭО кірісіне тікбұрышты импульстар келіп түседі, жайылым генераторы
күту тәртібінде жұмыс істейді. Кідіріс уақыты tз және жайылым Тр уақыты
берілген (1 суретті қара).
Жайылым генераторының берілген параметрлері кезінде кіріс
импульсының tи ұзақтығын табу керек. ЭО экранындағы импульс бейнесі
толық болады, егер импульс біткенен кейін горизонталдық сызықтың
жайылым уақыты 0,1tз мәнінен аз болмаса.
Есептеу реті.
Кіріс сигналының әсерінен синхронизация сұлбасының шығысынан
басқарушы құрылғыға (УУ), оны бастапқы күйден жұмыс күйіне
ауыстыратын
Uc жіберу импульстары түседі.
Басқарушы құрылғы
тікбұрышты импульс (Uуу) өндіреді, ал жайылым генераторында тура жүріс
кернеуі өсе бастайды. Тікбұрышты Uуу импульс ұзақтығы сәуленің тура жүріс
уақытын (Тр) анықтайды. Кідіріс t3 уақыты арқылы кіріс сигналы тік
ауытқыту пластиналарына келіп түседі.
Кернеу максималдық мәніне
жеткеннен кейін жайылым генераторы ажыратылып келесі импульсты күту
тәртібіне өтеді.
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1 сурет - Күту тәртібінде жайылым генераторының жұмыс диаграммасы
Ұзақтығы қысқа импульстарды зерттеу үшін қолданылатын күтуші
жайылымға келесі талаптар қойылады:
- үздіксіз секілді күтуші жайылым да сызықты болу керек;
- күтуші жайылым уақыты зерттелетін импульс ұзақтығынан көп болуы
қажет.
ЭО-да күтуші жайылымның келесі Тр ұзақтықтары іске асырылған: 1; 2;
5; 10; 30; 50; 100; 200 және 300 мкс; 1; 2; 3 және 5 мс.
1 кесте - Жайылым генераторының параметрі
Импульстық
сигналдар

Нұсқа, шифрдың соңғы саны

tз, мкс
Тр, мс

0
1
0,01

1
3
0,03

2
5
0,05

3
10
0,1

4
20
0,2

5
30
0,3

6
100
1

7
200
2

8
300
3

9
400
5

2.4 Тапсырма №5
Белгісіз fx жиілікті синусоидалдық сигнал ЭО-ның тік ауытқу (У кірісі)
кірісіне берілген. Горизонталдық кіріске синусоидалдық сигналдар үлгілі
генераторынан (ГСС)
fo жиілікті сигнал берілген.
Әйтеуір бір fх/f0
жиіліктердің қатынастары кезінде экранда тұрақты Лиссажу фигурасы
алынады (1 кестені қара).
Белгісіз fx жиілікті және ГСС жиілігінің салыстырмалы қателігі δотн
болғандағы өлшеу нәтижесін анықтау керек.
Есептеу реті.
Салыстырылатын сигналдардың жиіліктерінің қатынасы фигураның
ойша жүргізілген тік және көлденең сызықтарды кесіп өту нүктелерін санау
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арқылы анықталады.
Фигураның тұрақты бейнесін алу үшін келесі қатынас орындалу керек:
Nгfo = Nвfx .
(1)
Осыдан
N 
f X   Ã   f 0 ,
(2)
 NB 
мұндағы Nг және Nв –фигураның сәйкесінше тік және көлденең
сызықтармен қиылысу саны.
1 кесте - Лиссажу фигуралары
Нұсқа, шифрдың соңғы саны
0,1
2
3,4
5,6
7,8

9

2 кесте - ГСС үлгілі жиілігі
ƒo, Гц
δотн,%

Нұсқа, шифрдың соңғы саны
0
1
2
3
4
300
600 800
200 400
1
2
2,5
0,5
0,1

5
100
2

6
500
4

7
900
5

8
1000
6

9
700
0,2

Мысал. Лиссажу фигурасы және үлгілі жиілік fо = 100 Гц берілген.
Белгісіз жиілікті fх анықтау керек.
Берілген фигурада, оның түйіндері арқылы өтпейтін тік және көлденең
сызықтар жүргіземіз (1 кесте).

1 сурет - Жиілікті анықтаудың сызбалық әдісі
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1 суретінен Nг = 4, Nв = 2 екені белгілі.
ГСС-нің абсолюттік қателігі:

f 

 отн  f 0
100



2,5  100
 2,5 Гц .
100

ГСС-нің өндіретін жиілігінің нақты мәні foи = (100 ± 5)Гц.
Онда (2) өрнегі бойынша:

fX 

4
 (100  2,5)  (200  5) Гц
2

болады.
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1 қосымшасы
1 кесте - Халықаралық жүйенің өлшеу бірліктері (СИ)
Шамалар
Атауы
Басты бірліктер
Ұзындығы
Масса
Уақыт
Электр тогының күші
Термодинамикалық
температура
Заттың мөлшері
Жарықтың күші
Қосымша бірліктер
Жазық бұрыш
Кеңістік бұрыш

Бірліктер
Өлшем
бірліктері

Атауы

Белгілеуі
халықаралық

орысша

L
M
T
I


метр
килограмм
секунда
ампер
кельвин

M
kg
s
A
K

м
кг
с
А
К

N
J

моль
канделла

mol
cd

моль
кд

-

радиан
стерадиан

rad
sr

рад
ср

2 кесте - СИ өлшеу бірліктерінің туындылары
Шамалар
Атауы
Жиілік
Жұмыс,жылулық мөлшері
Күш ,салмақ
Қуат, энергияның ағыны
Электрдің мөлшері
Электрлік кернеу, электрлік
қозғауыш күш
Электрлік сыйымдылық
Электрлік кедергі
Электрлік өткізгіштік
Магниттік индукция
Магниттік индукцияның ағыны
Индуктивтік,өз
аралық
индуктивтік

Бірліктер
Өлшем
бірліктері
T-1
L2MT-2
LMT-2
L2MT-3
Tl

Атауы
герц
джоуль
ньютон
ватт
кулон

Белгіленуі
Халықаралық
Hz
J
N
W
C

орысша
Гц
Дж
Н
Вт
Кл

L2MT-3I-1

вольт

V

В

L-2M-1T4I2
L2MT-3I-2
L-2M-1T3I2
MT-2I-1
L2MT-2I-1

фарад
ом
сименс
тесла
вебер

F

S
T
Wb

Ф
Ом
См
Тл
Вб

L2MT-2I-2

генри

H

Гн
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3 кесте - СИ бірлігімен қатар қолданатын өлшеу жүйесіне кірмейтін
бірліктер
Шамалар

Ұзындық

Масса

Уақыт

Цельсий
температурасы

Жазық бұрыш

Аудан
Көлем,
сыйымдылық
жылдамдық
Айналу жиілігі
Қысым
Энергия
Электрліктің
мөлшері,
электрлік заряд
Толық қуат
Реактивтік қуат
Оптикалық күш

Бірліктер
Атауы
теңіздік миля
астрономикалық бірлік
жарықтық жыл
парсек
массаның атомдық бірлігіі
карат
тонна
минут
сағат
тәулік
апта
ай
жыл

Белгіленуі
мили
а.е
св.год
пк
а.е.м.
кар
т
мин
с
тәу
апт
ай
ж

СИ бірлігімен ара қатынасы
1852 м (точно)
1,49598 ·1011 м
9,4605· 1015 м
3,0857 ·1016 м
1,6605402· 10-27 кг
2 10-4 кг (дәл)
1 103 кг
60 с
3600 с
86400 с
7 сут
28…31 сут
12 мес

Цельсий градусы

0

градус
бұрыштық минут
бұрыштық секунд
град (гон)

…0
…’
…’’
град

гектар

га

1· 104м2

литр

л

1 ·10-3м3

узел
секундтағы айналу
минуттағы айналу
бар
электрон-вольт
киловатт-сағ

уз
айн/сек
айн/мин
бар
эВ
кВт с

0,51 (4) м/с

Ампер-сағ

Ач

3,6 ·103Кл

вольт-ампер
вар
диоптрия

ВА
вар
дптр

1 м-1
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С

1К
/1801,745·10-2рад
/1,08·1042,909·10-4рад
/6,48·1054,848·10-6рад
/2001,571·10-2рад

1 с-1
1· 105Па
1,60218· 10-19Дж

Үлестік

Еселік

4 кесте - СИ бірліктерінің ондық еселік
арналған көбейткіштер мен алғысөз қосымшалар
Алғысөз қосымшалар
Ондық
Атауы
көбейткіш
Халықаралық
Орысша
24
10
yotta
нота
21
10
zetta
зета
18
10
exa
экса
15
10
peta
пета
12
10
tera
тера
9
10
giga
гига
6
10
mega
мега
3
10
kilo
кило
2
10
hekto
гекто
1
10
deka
дека
-1
10
deci
деци
-2
10
canti
санти
-3
10
milli
милли
-6
10
micro
микро
-9
10
nano
нано
-12
10
pico
пико
-15
10
femto
фемто
-18
10
atto
атто
-21
10
Zepto
зепто
-24
10
yocto
иокто
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және үлестіктерін табуға
Белгіленуі
Халықаралық
Y
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
d
c
m

n
p
f
a
z
y

Орысша
И
З
Э
П
Т
Г
М
к
г
да
д
с
м
мк
н
п
ф
а
з
и

2 қосымшасы
1 кесте - Аналогтық электроөлшеуіш аспаптардың сыйпаттамалары, өлшеуіш механизмдердің жүйелері
Магнитоэлектрлік
жүйе

Электромагниттік

Электродинамикалық

Ферродинамикалық

Индукциялық жүйе

Тұрақты магнит + Тұрақты орауыштың Тұрақты
орауыштың магнит магнит
өрісі
+ орауыш+жылжымалы
өрісі
ферромагниттік тілік орауыш
(пластина)

Тұрақты
Тұрақты
пластина+жылжымалы орауыш(магниттік
пластина
өзекшеде)
+
жылжымалы тілшік

Біркелкі

Біркелкі емес

Тұрақты
кернеу

ток

Тұрақты
орауыш(магниттік
өзекшеде) + жылжымалы
орауыш
(магниттік
өзекшеде)
Біркелкі емес
Біркелкі
(10-12% I,U - квадраттық
жарамсыз) емес
Р- біркелкі
пен Тұрақты
және Тұрақты
және Айнымалы
токтың
айнымалы
I,UV айнымалы
токтар қуатын өлшеу әрекеттік
әрекеттік мәні
әрекеттік мәні
мән

Электростатикалық

0,1;0,2;0,5
500 мА дейін
Миллиамперметр
милливольтметр

1,0; 1,5
200 A, 600 B дейін
Амперметр,
вольтметр

-сезімталдығы,
энергияны
аз
пайдалануы, сыртқы
магнит
өрістерінің
әсері аздығы;
-конструкциясының
қыйындығы,
өлшейтін
токтың
мөлшерінің аздығы

-тұрақты
және
айнымалы
токты
өлшеуі,
өлшеу
аумағының кеңдігі;
-сезімталдығы
төмен,
энергияны
көп
пайдалануы,
магнит өрісінің әсері
бар

0,1; 0,2; 0,5;
30 мА-5А
Ваттметр,
частотомер,
фазометр
-жоғары деңгейдегі
өлшеу
дәлдігі,
көрсеткіштерінің
тұрақтылығы;
-шкаласының
біркелкі
еместігі,
энергияны
көп
пайдалануы,
сезімталдығы аздығы

Біркелкі

Үлкен тұрақты және Айнымалы
айнымалы
кернеуді: токтардың әрекеттік
Әрекеттік мән
мәні

0,5; 1,0
5...10А
Ваттметр

1; 2;
30 В....100 кВ
Вольтметр

2,0; 2,5
от 5 до 40 А
Энергия санағыш

-сыртқы магнит өрісінің
әсері
жоқ,
энергия
пайдалануы
электродинамик жүйеге
қарағанда аздығы;
-шкаласының біркелкі не
біркелкі болмауы

-кіріс
кедергісінің
үлкендігі, энергия аз
пайдалануы
синусоидалдық емес
кернеудің
әсерлік
мәнін өлшеуі;
-аз
мөлшердегі
кернеуді
өлшегенде
дәлдік аз

-айнымалы
токтың энергиясын
өлшеуі,
энергия
санағышта
қолдануы;
-тек қана айнымалы
токтарды өлшеуі
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2 кесте - Сенімдік аралықтар мен сенімдік ықтималдықтар
t

Pд

n

0,67450
1
1,64482
1,96114
2
2,32547
2,57513
3
3,28453
4

0,5
0,68267
0,9
0,95
0,95450
0,98
0,99
0,99730
0,999
0,99994

3
6
19
39
43
99
199
740
1999
31545

3 кесте - Стъюдентатің коэффициенттері
Еркіндік
Сенімдік ықтималдылық Pд
дәрежесінің саны 0,9
0,95
0,98
y=n+1
1
6,31
12,71
31,71
2
2,92
4,3
6,97
3
2,35
3,18
4,54
4
2,13
2,78
3,75
5
2,02
2,57
3,37
6
1,94
2,45
3,14
7
1,89
2,36
3,00
8
1,86
2,31
2,90
9
1,83
2,26
2,82
10
1,81
2,23
2,76
11
1,8
2,20
2,72
12
1,78
2,18
2,68
13
1,77
2,16
2,65
14
1,76
2,14
2,62
15
1,75
2,13
2,60
16
1,75
2,12
2,58
17
1,74
2,11
2,57
18
1,73
2,10
2,55
19
1,73
2,09
2,54
20
1,72
2,09
2,53
21
1,72
2,08
2,52
22
1,72
2,07
2,51
23
1,71
2,07
2,50
24
1,71
2,06
2,49
25
1,71
2,06
2,49
26
1,71
2,06
2,48
27
1,70
2,05
2,47
28
1,70
2,05
2,47
29
1,70
2,05
2,46
30
1,70
2,04
2,46
40
1,68
2,02
2,42
60
1,67
2
2,39
120
1,66
1,98
2,36
1,65
1,96
2,33
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0,99

0,999

63,7
9,92
5,84
4,6
4,03
3,71
3,50
3,36
3,25
3,17
3,11
2,68
3,01
2,98
2,95
2,92
2,90
2,88
2,86
2,85
2,83
2,82
2,81
2,80
2,79
2,78
2,77
2,76
2,76
2,75
2,70
2,66
2,62
2,58

636,62
31,6
12,92
8,61
6,87
5,96
5,41
5,04
4,48
4,59
4,44
4,32
4,22
4,14
4,07
4,02
3,97
3,92
3,88
3,85
3,82
3,79
3,77
3,75
3,73
3,71
3,69
3,67
3,66
3,65
3,55
3,46
3,37
3,29

3 қосымшасы
1 кесте - Жанамалық өлшеулердің қателіктерін есептеу формулалары
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2 кесте – Электрлік шамаларды жанама әдіспен өлшегенде туатын қателіктер
№
0

Функ. тәуелд.

Абсолюттік қателік

Салыстырмалы қателік

Бөлек функ. абс. қателіктер
SK = UKIK ± ∆S
∆U ∆I жоғарыдай

1
P=IUcosφ
2

∆I жоғарыдай
3
Жоғарыдай
4
;
;
5
Жоғарыдай
6

7
Жоғарыдай
8
Жоғарыдай
9
жоғарыдай
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4 қосымшасы
1 кесте
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Әдебиеттер тізімі
Негізгі
1 Атамалян Э.Г. Приборы и методы измерения электрических величин:
Учебн. пособие для втузов. - М.: Дрофа, 2005. - 415 с.
2 Шишмарев В.Ю., Шанин В.Н. Электрорадиоизмерения. - М.:
АСАДЕМА, 2004. - 336 с.
3 Информационно - измерительная техника и электроника: учебн.
пособие под ред. Раннева Г.Г. - М.: Академия, 2009. - 512 с.
4 Әміров Ж.Қ., Иванов Э.А., Жангозин Ә.Ж., Рысбаев М.Т.
Метрология,стандарттау және сапамен меңгеру. – Алматы: ҚРІІМА, 2000. 190 бет.
5 Бахтаев Ш.А., Иванов Э.А., Әбдрешова С.Б. Ақпараттық өлшеуіш
техника. Дәрістер жыйнағы. – Алматы: АЭжБИ, 2008. - 58 бет.
6 Пустовая О.А. Электрические измерения. - Ростов н/Д: Феникс,
2010. - 247 с.
7 Бахтаев Ш.А., Иванов Э.А., Әбдрешова С.Б. Ақпараттық өлшеу
техникасы. Оқу құралы. - Алматы: АЭжБИ, 2008. - 70 бет.
8 Иванов Э.А., Бахтаев Ш.А., Әбдрешова С.Б. Информационноизмерительная техника: Учебн.пособ. – Алматы: АИЭС, 2008. - 86 бет.
9 Иванов Э.А., Бахтаев Ш.А., Әбдрешова С.Б. Информационноизмерительная техника. Конспект лекций. – Алматы: АИЭС, 2008. - 55с.
10 Иванов Э.А., Бахтаев Ш.А., Елеукулов Е.О. Методы и средства
электрорадиоизмерений, – Учебн.пос. – Алматы: АУЭС, 2012. - 494 с.
11 Хрусталева З.А. Электрические измерения: задачи и упражнения, М.: КНОРУС, 2011. - 256 с.
12 Бахтаев Ш.А., Әбдрешова С.Б. Ақпараттық өлшеуіш техника. Дәрістер жыйнағы. – Алматы: АЭжБИ, 2014. - 58 бет.
Қосымша
1 Демидова – Панферова Р.М., Малиновский В.Н., Солодов Ю.С.
Задачи и примеры расчетов по электроизмерительной технике. - М.: Энергия,
1977. - 176 с.
2 Сборник задачи и упражнений по электрическим и электронным
измерениям/ Под ред. Э.Г. Атамалян. - М.: Высш. шк., 1980. - 117 с.
3 Электрические измерения: Учебн. пособие для вузов/Малиновский
В.Н. и др.- М.: Энергоатомиздат, 1985. - 416 с.
4 Аманкулова М.У., Иванов Э.А. Электроэнергетикадағы ақпараттық
өлшеу техникасы. – Алматы: АЭжБИ, 1998. - 70 бет.
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