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1-дәріс. Ӛлшеу түрлендіргішінің (ӚТ) негізгі сипаттамалары 

 

Дәрістін мазмұны: негізгі терминдер мен ұйғарымдар. 

 

Дәрістің мақсаты: ӛлшеуіш түрлендіргіштердің және датчиктердің 

негізі терминдері, жіктелуі  мен сипаттамаларын меңгеру болып табылады. 

 

Кӛп уақыт бойы «датчик» термині метралогиялық әдебиеттен алып 

тасталынған болатын. Оның орнына «ӛлшеуіш түрлендіргіші»  анықтамасын 

енгізу ұсынылды. Бірақ «датчик» терминің ӛзгерту жүзеге асқан жоқ, ол әлі 

күнге дейін қолданылып келеді. «Датчик» термині  кең ауқымды тек ӛлшеуіш 

түрлендіргіштердің белгісі ретінде ғана қолданылмайды. Ол дабыл немесе 

шоттар датчигі және де бақылау функциясын атқаратын датчик түрлері бар. 

Мысалы, сұйық деңгейіндегі датчик ӛзінің берілген деңгейінде белгілі бір 

сигнал береді; фотоэлектрлік датчиктер конвейрдегі элементтерді санауға 

арналған; дистанционды бақылау және күзет жүйелері датчиктері; ӛртке 

қарсы датчиктер және т.б. Ӛлшеуіш түрлендіргіштеріне тек қана датчиктер 

жатпайды. Мысалы, аспаптық күшейткіш немесе аналогты-сандық 

түрлендіргіштер толығымен ӛлшеуіш түрлендіргіш анықтамасына сәйкес 

келеді. 

Соңғы жылдары датчиктердің үрдісінің жетілуіне байланысты «кӛп 

фунционалды датчик» және «интеллектуалды датчик» терминдері 

қолданылады. 

Кӛп функционалды датчиктер бірнеше физикалық шамаларды ӛлшей 

алады. Бұл мүмкіндік бірнеше сезімтал элементтердің бір датчикте немесе 

кӛппараметрлі түрлендіргіштердің қолданылуымен жүзеге асады.  

Интеллектуалды датчик әдетте ӛлшеуіш құрылғыдан басқа 

микроконтроллері бар аналогты-сандық түрлендіргіштен тұрады. Ол 

функциялардың бірқатар орындалуын қамтамасыз етеді (1.2 сурет) 

 

 

 

 

1.2 сурет - Интеллектуалды датчиктің құрылымы 

 

Бұл функцияларға: 

- сигналды алдын ала ӛңдеу ; 

- ӛзін – ӛзі сынау; 

- идентификация; 

- дистанционды конфигурация; 

- бақылау және болжау; 

- жеке элементтерді реттеу және басқару; 

- ақпаратты стандартты интерфейспен жіберу. 

 

Ӛлшеуіш құрылғы микроконтоллер интерфейс 
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Кейбір интеллектуалды датчиктерде қосалқы цифрлы интекаторлар бар 

(1.3 сурет) және олар сандық ӛлшеу құрылғының белгіленген анықтамасынан 

айырмашылығы аз. 

 

 
1.3 сурет - Индекаторлы интеллектуалды датчик 

 

Бұл лекцияда ӛлшеуіш датчик жүйелерін қарастырамыз. 

            

           Негізгі терминдер мен анықтамалар. 

Айта кету керек, техникалық және оқу-әдістемелік әдебиеттерде 

«датчик» терминіне кӛптеген түрлі анықтамалар бар. Сондықтан жеңіл 

тұжырымдама беріледі, ол ӛлшеу техника аймағының ағымдағы үрдістерін 

кӛрсетеді. 

Датчик – бұл ӛлшеуіш түрлендіргіштердің және басқа да 

құрылғылардың құрылымдық жиынтығы. Ол белгілі бір физикалық 

шамаларды ӛлшеуге және онда  нормаланған метрологиялық сипаттамалары 

бар. 

Негізгі ұғымдарға токталсақ: ӛлшеу түрлендіргіш, ӛлшегіш 

түрлендіргіші. 

Ӛлшеуіш түрлендіргіш – Х кіріс сигналын У шығыс сигналына 

түрлендіру алдын ала белгілі бір дәлдікпен ақпарат параметр жедел 

ақпараттық параметр енгізу мен байланыстырылады. 

Ӛлшегіш түрлендіргіш (ӚТ) – бұл ӛлшегіш түрлендіргішті жүзеге 

асыратын техникалық құрал.  

Датчиктердің құрылымында әдетте ӛлшегіш түлендіргішті оқшаулайды, 

ол тікелей ӛлшеуіштің мәнімен байланысты, яғни ӛлшеуіштің мәнінің 

энергиясымен тікелей қабылданып, алғашқылық ӛлшеуіш түрлендіргіш (АӚТ) 

немесе сезімтал элемент деп аталады. 

Сезімтал элемент – бұл ӛлшеуіш түрлендіргіш, ӛлшеуіш 

түрлендіргіштің құнының ақпараттық сигналға түрлендіруін қамтамасыз етіп, 

келесі қолдануға (жіберу, ӛңдеу, сақтау т.б.) ыңғайлы ету. Кез келген негізгі 

ӛлшеуіш түрлендіргіш әртүрлі физикалық кӛлемдерге сезімтал болып келеді. 

Сезімтал элемент ақпаратсыз параметрлерге инвариантты және берілген 

түрлендіргіштің ақпараттық параметр функциясын камтамасыз етуі керек. Бұл 

технологиялық комбинациялармен, жобалау және алгоритмдік әдісті қолдану 

арқылы жүзеге асырылады.  

Кейбір физикалық ӛрістерде «датчик» термині «детектор» терминімен 

мағыналас болып қолданылады. Мысалы, «рентгендік сәулелер детекторы».  
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Кейбір ағылшын тілді терминдерді қарастырайық. Кең тараған 

эквивалетті датчик түсінігі sensor термині болып табылады. Бірқатар 

жағдайларда instrument transducer немесе transducer терминдері қолданылады, 

энергетикалық түрлендіргіштер кезінде. Дегенмен, sensor термині сезімтал 

элементте кеңінен қолданылады.  

 

АӨТ жіктелуі. 

Түрлендіргіш энергияның принципі бойынша АӚТ-тің активті және 

пассивті түрлері бар.  

Активті немесе генераторлы–энергияның кірістен шығысқа түрленуімен 

іске асатын түрлендіргіш. 

Пассивті немесе параметрлі – кіріс энергиясы АӚТ-тің белгілі 

параметрінің элементтерін ӛзгертетін түрлендіргіш. 

Активті және пассивті АӚТ сигналдың қалыптасуымен және сұлба 

түйісуімен ажырытылады. 

Физикалық шаманың кіріс түрлендіргішінің АӚТ-тің бірнеше түрін 

бӛлуге болады:  

- электрлік және магнитті шамалар; 

-  жылу шамалары; 

- механикалық шамалар; 

- геометриялық шамалар; 

- сәулелік (оптикалық) шамалар; 

- акустикалық шамалар; 

- иондық сәулелер; 

- заттар құрылымы мен концентрация. 

Физико-химиялық түріне байланысты АӚТ-тің бірнеше түрін бӛлуге 

болады: 

- резистивті; 

- сыйымдылықты (электростатикалық); 

- индуктивті, индукциялық (электромагнитты); 

- электрлік заряд, кернеу немесе ток; 

- геометриялық ӛлшемдердің ӛзгеруі, массалары мен ережелер; 

- оптикалық әсер; 

- биохимиялық. 

Соңғы түрлендіргіш түрлері биосенсор атты негізгі құрылғыларды 

құрайды. Биосенсорлар биологиялық сезімтал элементтің үйлесімі мен орта 

электронды құрылғының кіріс сигналына қалыптасуы. 

 

 
1.4 сурет - DSP – Enlight процессорлары 
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Датчиктердің қарқынды дамуы кӛбінесе оптикалық сигналдардың 

шығысында қалыптасатын талшықты оптикалық датчиктерде кездесетінін 

айта кеткен жӛн. Ол бірінші оптикалық процессордың шығарылуымен 

байланысты (мысалы, DSP – Enlight процессорларыLenslet компаниясынан 

(1.4 сурет), 256 лазеры бар және секундына 8 триллион жүйе орындайды). 

Қазіргі кезде қолданылатын датчиктер кӛбісі электрлік сигналдың 

шығысында қалыптасады. 

 

Өлшеуіш түрлендіргіштердің негізгі статикалық сипаттамалары. 

ӚТ негізгі техникалық сипаттамаларға: түрлендіргіштің номиналды 

статикалық сипаттамасы; түрлендіргіш теңдігі; түрлендіргіш коэффициенті; 

сезімталдық; ӛлшеуіш диапазоны; ӛлшеуіш қателігі жатады. 

ӚТ-нің кіріс және шығыс сигналдарының ақпараттық параметрлер 

арасындағы тәуелділік түрлендіргіштің номиналды статикалық 

сипаттамасымен орнатылады, ол теңдік, график немесе таблицамен 

белгіленеді. 

Калибрлеу екі жолмен іске асады: 

-тікелей калибрлеу (абсолютті), (эталондар, құрылғы моделі); 

-жанама калибрлеу (салыстырмалы), (датчик моделі). 

ӚТ түрлендіргішінің теңдігі – бұл шығыс Y және кіріс X 

сигналдарының  аналитикалық ақпаратты сипаттамасының тәуелділігі.  

Сызықтық тәуелділік: Y=F (X) 

Y=kF. 

Мұндағы, k – ӚТ түрлендіргішінің коэффициенті. 

Жалпы: Y=F(X, а1...а2, b1...bn, ξ1…ξ2),                                                

Мұндағы, аi – кіріс сигналының ақпаратсыз параметрі; 

bi – ӚТ параметрі; 

ξi – әсер етуші шамалар. 

Сезімталдық – бұл кіріс сигналы X немесе туынды айналдыру 

функциясы құнының ӛсімінің шығыс құндылықтарды ӛсімі болып табылады. 

 немесе  

Сезімталдық қолданушы үшін негізгі параметр болып табылады, себебі 

ӚТнің шығыс сигналын анықтай алады және келесі аппараттың талаптарын 

анықтай алады. 

Сезімталдық сызықтық ӚТ үшін тұрақты және сызықсыз ӚТ үшін 

айнымалы. Сызықты түрлендіргіштердің сезімталдық коэффициенті 

түрлендірілгенге  тең.  

Сызықты ӚТ үшін келесі түсініктер қолданылады: 

- орта сезімталдық  

; 
- салыстырмалы сезімталдық 
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. 
Кейбір жағдайларда ӛлшеуіш түрлендіргіштердің берілгендері арқылы 

анықталатын сезімтал табалдырығы деген сәтсіз термин қолданылады. 

Ақиқатында кез келген сезімтал элемент бірнеше параметрлі 

сезімталдықпен қамтылған және алғашқылық ӛлшеуіш түрлендіргіштің 

құрылысының бүкіл күрделілігі оның ақпаратсыз параметрлерге 

сезімталдығының тӛмендеуі болып табылады. 

Ӛлшеу диапазоны – шектік мәндердің әр түрлілігімен анықталады және 

де ӛлшеуіш шаманың диапазонына шек қояды. 

Кез келген ӛлшеуіш құрылғының негізгі cипаттамасы ӛлшеуіш қателігі 

болып табылады.  

 

1 кесте - ӚТ қателіктерін жүйелеу: 

Білдіру арқылы Абсолютті, қатысты, келтірілген 

Белгісіздік сипатына Жүйелі, кездейсоқ 

Қолдану шартына қарай Негізгі, қосымша 

Ӛлшеуіш шамаға байланысты Аддиетивті, мультипликативті 

Жұмыс істеу режиміне байланысты Статикалық, динамикалық 

 

Белгілі бір датчиктің берілген сипаттамалары ӛлшеуіш жүйелермен 

бірге алады. Оларды ӚТ градуировкасы деп атайды. 

Қорытынды. Ӛлшеуіш түрлендіргіштер - бұл ӛлшеуіш құралдарының 

негізгі компоненттері болып келеді және де техникалық қолдануларда ақпарат 

алуды қамтамасыз етеді. 

 

2-дәріс. ӚТ шығыс электрлік ақпараттық сигналдарының 

қалыптастыру құралдары мен тәсілдері 

 

Дәрістің мазмұны: датчиктерді қосудың негізгі сұлбалары. 

Параметрлік ӚТ сигналдарын қалыптастыру сұлбалары. Потенциометрлік 

сұлбалар. 

 

Дәрістің мақсаты ӚТ сигналдарының қалыптасу сұлбаларының негізгі 

қасиеттерін зерттеу және талдау болып табылады. 

 

Датчиктерді қосудың негізгі сұлбалары. 

Индикациялық қондырғыларға датчиктерді қосуда қарапайым бір 

арналы құрылымдармен қатар, кӛпарналы ӛлшеу жүйелері де кӛптеп 
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қолданылуда.  Ӛнеркәсіпте және зерттеу жұмыстары кезінде қолданылатын 

заманауи ӛлшеу жүйелерінің конфигурациясының барлық түрінен, 

шоғырланған және реттелген ӛлшеуші арналары бар жеке және ӛнеркәсіптік 

компьютерлер негізінде құрылымдарды бӛліп алу керек (2.1 сурет). 

Мұндай жүйе компьютеріне ӛлшеу ақпаратын енгізу әдетте енгізілген 

кіріс/шығыс модульдер (платалар) (2.2 сурет),  

 

 
 

2.1  сурет - Ӛнеркәсіптік компьютерлердің үлгілері      

 

немесе сырттан қосылатын кіріс/шығыс модульдер (платалар) (2.3 сурет), 

немесе стандартты интерфейс негізіндегі әмбебап деректер жинау модульдер 

жиынтығы арқылы жүзеге асырылады. 

 

 
2.2  сурет - PSI шинасына арналған кіріс/шығыс модулі 

 

 
2.3 сурет - USB порты арқылы қосылатын кіріс/шығыс модулі 

 

 
2.4 сурет - RS485 интерфейсі арқылы қосылатын кіріс/шығыс модулі 

 

Әртүрлі датчиктермен жұмыс істеу және есептеуіш арналарының санын 

кӛбейту үшін нысанмен байланыс құралы, яғни датчиктердің сигналдарын 

қалыпқа келтіретін терминалды модульдер, деректер жинау модулі кең 

қолданылады. Осындай шешімдердің үлгісі ретінде 2.5-суретте National 
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Instruments фирмасының, 2.6-суретте DATAFORTH  компаниясының 

құрылғылары кӛрсетілген. 

 

 
2.5 сурет - National Instruments қондырғысы 

 

 
2.6 сурет - DATAFORTH қондырғысы 

 

Барлық аталған қондырғылардың кіріс ӛлшеу тізбектерінің 

конфигурациясы бірдей болады. Мұндай конфигурацияның жалпылама 

функционалдық сұлбасы 2.7 - суретте кӛрсетілген.  

 

 
2.7 сурет - Енгізу құралдарының функционалдық сұлбасы 

. 

Ӛлшеу жүйелерінің метрологиялық сипаттамалары, кӛп жағдайда, 

түйіндесу сұлбасының сәйкестендіретін құрылғыларды қосатын (электр 

сигналдарын қалыптастыру сұлбалары), датчиктерді және жекелеген бастапқы 

ӛлшеу түрлендіргіштерін қосу сұлбаларының дұрыстығына байланысты.  

Қосу сұлбаларының дұрыстығы былай болжанады:  тұрақты сұлбатехниканың 

дұрыс қолданылуы (шығыс сигналдардың сұлбаларын қалыптастырудың 

дұрыс қолданылуы), жалғайтын ӛткізгіштердің әсерін азайту (жою) және 

бӛгеттердің әсерін азайту. 

Датчиктердің шығыс сигналдарының заманауи қалыптасу 

сұлбатехникасы интегралдық операциялық күшейткіштерді қолдануға 

негізделген (2.8 сурет). Ерекше топты инструментальдық күшейткіштер 
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құрайды. Олар электрлік сигналдарды күшейтуде жоғары метрологиялық 

сипаттамалармен қамтамасыз ететін бірқатар керемет құралдарға ие. 

 

 
 

2.8 сурет - Операциялық күшейткіштер. Сындарлы орындаудың шартты 

белгілері мен мысалдары 

 

Шығыс сигналдарды қалыптастырудың негізгі сұлбаларын 

қарастырамыз. 

 

Параметрлік ӨТ сигналдарын қалыптастыру сұлбалары. 

Кӛптеген параметрлік ӚТ-ларды импеданстық ӛзгеруіндегі кіріс ӛлшем 

мӛлшерінің түрлендіргіштері ретінде қарастыруға болады. Импедансты электр 

кернеуіне деңгейіне қарай түрлендіруде, аса сәтті емес, бірақ жалпылама 

(ортақ) атауға ие, қосу сұлбаларың басты екі түрі қолданылады.  

Потенциометрлік сұлбалар (2.9 сурет)№ 

Көпірлік сұлбалар (2.10 сурет)№ 

 

 
2.9 сурет - Потенциометрлік сұлбалар 

 

 
2.10 сурет - Кӛпірлік сұлбалар 

 

Потенциометрлік сұлбалар. 

Потенциометрлік сұлбалардың  негізгі құрылымын, резисторлық 

ӛлшегіш түрлендіргіштің қосылуын мысалға ала отырып қарастырамыз. 

Алдымен кернеу кӛзі және ток кӛзі деген түсініктердің 

айырмашылықтарын қысқаша айтып ӛтейік. 
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Кернеу кӛзі тӛмен (нӛлге үмтылатын) ішкі кедергіге ие. 

  Ток кӛзі жоғарғы (шексіздікке ұмтылатын) ішкі кедергіге ие. 

Теория бойынша, кернеу кӛзінен шығатын кернеу жүктің кедергісіне 

бағынбайды, ал ток кӛзі үшін – шығатын ток жүктің кедергісіне тәуелсіз. 

2.11 суретте резистивтік ӚТ RӚТ-ны Потенциометрлік қосу сұлбасы 

кӛрсетілген. Сұлбада R0 – ішкі кедергісі бар U0 – трек кернеу кӛзі, R1 – 

қосалқы трек резисторы және Rn – кіріс (ішкі) кедергісі бар ӛлшеуіш құрал 

қолданылған. Ақпараттық сигнал, резистивтік ӚТ-да ӛлшенетін, U кернеудің 

құлдырауы болып табылады.  

 

 
2.11  сурет - Рисзистивтік ӚТ және тірек кернеу кӛзі бар  

потенциометрлік сұлба 

 

Осы сұлба үшін U кернеу ӛлшемі:  

 

 
 

Rn>>Run болғанда сызықтық емес сипаттамаларды аламыз:  

 

 
 

∆ Run<< Run+R1+R0  арту кезінде (3.2.) мынадай түрге ие болады:  

 

 
 

Тірек кернеу кӛзінен потенциометрлік сұлбаның сызықтығын (ретін) 

айтарлықтай жақсарту +∆ R және -∆ R – ақпараттық параметрлерінің оң және 

теріс бағытта ӛсетін бірдей екі ӚТ-ны дифференциалдық қосуға мүмкіндік 

береді; бастапқы жағдайда ӚТ кедергісі Run0 тең (2.12 сурет). 
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2.12 сурет - ӚТ-ның дифференциалдық қосындысы 

 

Осы сұлба үшін: 

 
 

Сызықтық рет бойынша үздік (басты) ерекшеліктерге, тірек ток кӛзінен 

қуат алатын, потенциометрлік сұлбалар да жатады.  

Мұнда қосудың эквиваленттік сұлбасы 2.13 суретте кӛрсетілген 

 

 
2.13 сурет - Резистивтік ӚТ және тірек ток кӛзі бар  

потенциометрлік сұлбасы 

 

(2.13 сурет) сұлбасы үшін:  

 
Rbx>>Run және Rn>>Run болған жағдайда: 

 

 
 

Ӛзгертудің сызықты қасиеттеріне ие потенциометрлік сұлбаны жүүзеге 

асырудың үлесі 2.14 суретте кӛрсетілген. Қосу сұлбалары операциялық 

күшейткіштер негізінде жүзеге асырылған. 



14 
 

 
 

2.14 сурет - Операциялық күшейткіштер негізіндегі сұлба 

 

Қорытынды: параметрлік ӚТ-ны қосуда потенциометрлік сұлбалар 

кеңінен  қолданылады.  

 

3-дәріс. Масштабты ӛлшеуіштік түрлендіргіштер және ӛлшеу 

кӛпірлері 

 

Дәрістін мазмұны:  жалпы түсініктер. Шунттар мен кернеу бӛлгіштер. 

Олардың мәндерін анықтау үшін қосылу сұлбалары мен формулаларды 

қорытындылау.       

 

Дәрістің мақсаты масштабты ӛлшеуіштік түрлендіргіштер мен ӛлшеу 

кӛпірлері жӛнінде түсініктер қалыптастыру болып табылады. 

 

Масштабты деп ӛлшенетін шаманың  белгілі бір  сан ретінде ӛзгертуге 

арналған ӛлшеуіш түрлендіргішті атайды. Масштабты түрлендіргіштерге: 

шунттар, кернеу бӛлгіштер, ток және кернеу трансформаторлары  жатады.    

 

Шунттар. 

Егер ӛлшенетін ток Іӛ аспаптың жылжымалы бӛлігінің толық ауытқуы 

үшін қажетті токтың Iасп  шамасынан үлкен болса, онда қалған токтарды ӛткізу 

үшін ӛлшеу механизміне шунтты параллель жалғайды (3.1 сурет). 

 

шасп ІІІ  .                                          (3.1) 
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3.1 сурет  - Шунттардың ӛлшеу механизміне қосылу сұлбасы 

 

Шунттың кедергісін шR есептеу үшін параллель жалғанған кездегі 

токтардың таралуын қарастырамыз: 

 

АШ

ШA
Аасп

RR

RR
IRI




 . 

Осы ӛрнектен шR  мәнін табады:  

 

1







n

R

II

RI
R A

асп

Aасп
Ш   , 

мұндағы п - шунттау коэффициенті, 
аспІ

І
п  . 

Шунттарды аз температуралық коэффициентті  қасиеті бар манганиннен 

жасайды. Шамасы аз мӛлшердегі токтарды (30 А дейін) ӛлшеу кезінде 

шунттар аспаптың қалқанының ішінде орналасады, ал 30 А жоғары токтарды  

ӛлшегенде сыртта орналасатын шунттар қолданылады. 

Сыртта орналасатын шунттардың екі қос қысқышы: екі токтық және екі 

потенциалдық қысқыштары  болады. Шунтты ӛлшеу тізбегіне жалғау үшін 

токтық қысқыштары (Т және Т') қолданылады, ӛлшеу механизмі шунтқа 

потенциалдық қысқыштары арқылы қосылады (П және П
'
). Сыртқы 

шунттардың жалғану сұлбасы 3.2 суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

3.2 сурет  - Сыртқы шунттардың жалғану сұлбасы  

 

Шунттардың осылай жалғануы шунттардың кедергісінің токтық 

қысқыштарының ӛтпелі кедергісінен тәуелсіздігін қамтамасыз етеді.  
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Сыртқы шунттар жеке (дара) және ӛзара алмасатын болып бӛлінеді. 

Дара  шунттар, тек осы шунтпен градуирленетін аспаптарда қолданылады. Ал 

ӛзара алмасатын шунттарды осы шунтта кӛрсетілген кернеуі бойынша ӛлшеу 

шектігі  кернеудің түсуіне тең болатын  кез келген аспаптарда қолданылады.  

Шунттар келесі дәлдік кластарына бӛлінеді: 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5. 

Дәлдік кластары шунт кедергісінің  рауалы мәнінің оның номинал мәнінен 

ауытқуын пайыз есебінде кӛрсетеді. Сыртқы шунттар ӛлшеу аспаптарына 20
0
 

С   температурада 0,035 Ом тең, калибрленген сымдар арқылы жалғанады.   

Шунттарды қолдану аспаптың ӛлшеу шектігін кеңейтуге жол береді. 3.3  

суретте кӛп шекті амперметрдің сұлбасы кӛрсетілген.  

 

 
 

3.3  сурет  - Кӛп шекті амперметрдің сұлбасы 

 

Кернеу бөлгіштер.  

Ӛлшеу механизмінің ӛлшеу шектігін кернеу бойынша кеңейту үшін 

ӛлшеу механизміне тізбектей жалғанатын қосымша резисторларды қолданады 

(3.4 сурет).  

 

 
 

3.4 сурет  -  Қосымша кедергілердің ӛлшеу механизміне  

жалғану сұлбасы 

 

Қосымша кедергінің мәнін анықтау үшін келесі шартты қолданады: 

барлық элементтер тізбектей жалғанған кезде тізбек бойынан бір ғана ток   I  

ӛтеді:  

                           
1

1

коскосішкікосішкі

V

RRR

U

RR

U





 ,                                     (3.1) 

 

(Rішкі + Rқос) = RV деп белгілеп, қосымша кедергінің мәнін Rқос1 

анықтайды: 
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                             )1(
)( 1

1 


 mR
U

UUR
R V

V

VV
кос ,                                   (3.2) 

 

мұндағы  VUUm /1 - бӛлгіш коэффициенті. 

Қосымша кедергілерді манганиннен жасайды. Олар ішкі және сыртқы 

болып бӛлінеді. Сыртқы қосымша кедергілер дара және ӛзара алмасатын  

болып бӛлінеді. Ӛзара алмасатын қосымша кедергілер номинал тогы қосымша 

кедергінің номинал тогына тең болатын кез келген аспапқа қосуға болады. 

Қосымша кедергілер келесі дәлдік класқа бӛлінеді: 0,01;  0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 

0,5; 1  (пайыз есебінде). Қосымша кедергілерді орауыш түрінде жасайды. 

Қосымша кедергілерді кернеу бойынша ӛлшеу шектігін кеңейту үшін  

қолданады. Кӛп шектікті вольтметрдің сұлбасы 7.5 суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

  3.5 сурет  - Кӛп шектікті вольтметрдің сұлбасы 

 

Көпірше сұлбалары. 

Кӛпірше сұлбасы деп тӛрт иіннен тұратын сұлбаны айтады. Кӛпір 

сұлбасының кӛмегімен ӛлшеу кезінде салыстыру тәсілі қолданылады.  

Ӛлшеуіш  кӛпір сұлбасының блок-сұлбасы қорек кӛзінен (ҚК), кӛпір 

сұлбасынан (КС)  және теңдестіру индикаторынан  (ТИ) тұрады. 

 

  

 

 

  3.6 сурет  - Ӛлшеуіш кӛпір сұлбасының блок - сұлбасы 

 

Кӛпірше  сұлбасы теңдестіру индикаторының сезгіштігі жоғары 

болғандықтан үлкен дәлдікпен ӛлшейді.   Кӛпірше сұлбасы құрылымы мен 

қорек кӛзі тогының туындауы бойынша бӛлінеді. Қорек кӛзінің тогы бойынша 

тұрақты және айнымалы токты  кӛпірше сұлбасы болып бӛлінеді. Сұлбалық 

орындалуы бойынша кӛпірше сұлбалары:  резистордың кедергілерін, 

конденсатордың сыйымдылығын, орауыш индуктивтіліктің индуктивтілігін, 

конденсатордың  диэлектрлік шығынының тангенсін, индуктивтілік 

орауыштың сапалылығын ӛлшеуге арналған болып бӛлінеді.          

                              

Тұрақты ток көпіршесі. 

Тұрақты ток кӛпіршесі кедергілерді ӛлшеу үшін қызмет атқарады. 

Кедергілерді теңдескен кӛпір кезінде ӛлшеуге болады. Индикаторда ток нӛлге 

ҚК ТИ КС 
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тең болған кезде кӛпір теңдескен болып есептеледі. Кӛпірдің теңдесу шартын  

табамыз.  

Кедергілерді кӛпір теңескен кезде ӛлшеуге болады. Индикаторда ток 

нӛлге тең болған кезде кӛпір теңескен болып есептеледі. Кӛпірдің теңесу 

шартын  табамыз.  

с және  d нүктелерінің потенциалдары теңескен кезде  индикатордағы 

ток нӛлге тең болады. 

Бұл жағдайда токтардың келесі теңдесу шарттары орындалады: 

 

                             
21 II  ;     

43 II  ,                                                          (3.3) 

        

 
3.7 сурет   - Тұрақты ток кӛпірінің сұлбасы 

 

Кирхгофтың екінші заңы бойынша  асd және  свd  контурлары үшін 

келесі теңдеуді аламыз:    

3311 IRIR 
,                        (3.3) 

     4422 IRIR  .           (3.4) 

 (3.3) ӛрнегін (3.4) ӛрнекке мүшелеп бӛлеміз: 

                                                  

44

33

22

11

IR

IR

IR

IR









. 

 

Табамыз:          

 

4

3

21
R

R
RR  . 

 

Егер 1R  резисторының орнына белгісіз кедергіні хR  қосатын  болсақ, 

онда белгісіз кедергіні келесі формула бойынша анықтауға болады:    

 

     
4

3

2
R

R
RRх  ,                                             (3.5) 

              

 мұндағы  2R   -   салыстыру иіні;  

 3R , 4R  - қатынас иіндері. 
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Салыстыру иіні мен қатынас иіндерінің мәндері үлгілік кедергілер 

блогының кӛмегімен ӛзгереді. 1 Ом аз кедергілерді ӛлшеу үшін қосарлы 

кӛпіршелерді қолданады.                    

      

 Айнымалы ток көпірі. 

Айнымалы ток кӛпірі салыстыру құралдарының қатарына жатып, 

активті кедергілерді, сыйымдылықты, индуктивтіліктілікті, ӛзара 

индуктивтілікті, сапалылықты және т. б. ӛлшеу үшін қызмет етеді.  

Айнымалы токтың дара кӛпірінің негізгі сұлбасы 3.8 суретте 

кӛрсетілген. 

Нӛлдік индикаторда (НИ) ток жоқ болып, кӛпірдің тепе-теңдік 

жағдайында кедергілер жинағының иіндері үшін кӛпірдің тепе–теңдігі 

тӛмендегідей болуы керек: 

 

3241 ZZZZ  .                                       (3.6) 

 

Егер “ас” иініне ӛлшенетін кедергі аспабын қосса, қалған үш иіндегі 

кедергіні ӛзгерте отырып, кӛпірдің тепе–теңдігін табуға болады. Онда: 

 

432 / ZZZZ X  .                                         (3.7) 

 

Бірақ әрбір кедергілер жинағының іс жүзіндегі формасы: 

 

 
 

3.8 сурет  - Айнымалы токтың дара кӛпірінің негізгі сұлбасы 

 
jZeZ  ,                                  (3.8) 

формуласымен айқындалатын болғандықтан реактивті кедергінің түріне қарап 

иіндеріндегі тандалынған кез  келген элементтер кӛпірдің тепе–теңдігін 

болдырмайды, сондықтан кӛпірдің тепе–теңдігінің бұл теңдеуі мынандай 

болады. 

 
)(

32

)(

41
3241  


jj

eZZeZZ ,                          (3.9) 

 

(3.8) теңдеуді екі теңдеуге бӛлуге болады, яғни негіздерін бір бӛлек, 

дәрежелерін бір бӛлек етіп жазамыз: 



20 
 

 

3241 ZZZZ  ,                                     (3.10) 

 

1   4 =  2   3,                                 (3.11) 

 

(3.10) теңдеу кӛпірдің иіндеріндегі элементтердің дұрыс түрін таңдауға 

мүмкіндік береді. 

Айнымалы ток кӛпірімен сыйымдылықты ӛлшегенде (3.4, г сурет) іздеп 

отырған сыйымдылық  Сх  үлгісі С2 сыйымдылықпен салыстырылып, 

мынандай қатынаспен анықталады: 

 

3

4
2

R

R
ССХ   ,                                                    (3.12) 

 

индуктивті орауыштың параметрлерін айнымалы ток кӛпірінің кӛмегімен 3.9, 

а суретте кӛрсетілген сұлбаға қарап анықтауға болады.  

Иіндердегі кешендік кедергілер теңдігі: 

 

Z1 = RjLx;                                          (3.13) 

Z2 =  R3;                                                   (3.14) 

Z3 = R2;                                                    (3.15) 

44

4
)/1(

1

CjR
Z


 ;                                  (3.16) 

 

жалпы теңдеулердің негізіне қарай, кӛпірдің тепе-теңдігін  тӛмендегідей етіп 

аламыз: 

 

4

2
3

R

R
RRx  ,                                           (3.17) 

324 RRCLx   ,                                    (3.18) 

 

         
                        а)                                    б)     

3.9 сурет  -  Айнымалы ток кӛпіршелерінің  жұмысшы сұлбалары 
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4-дәріс. Резистивті ӛлшеуіш түрлендіргіштер 

 

Дәрістін мазмұны: резистивті ӚТ-дің жұмыс істеу принципі.          

Терморезистивті түрлендіргіштер. Құрылуының негізгі принциптері. Кедергі 

термотүрлендіргіштер. Кедергі термотүрлендіргіштерінің сезімтал 

элементтері мен конструкциясы. 

 

Дәрістің мақсаты: резистивті ӛлшеуіштік түрлендіргіштердің 

ерекшеліктерін, терморезистивті түрлендіргіштердің құрылуының негізгі 

принциптерін және сипаттамасын оқып үйрену. 

 

Резистивті ӨТ-дің жұмыс істеу принципі. 

Резистивті ӚТ-дің жұмыс істеу принципі әртүрлі физикалық 

шамалардың әсерінен ӛткізгіштің немесе жартылай ӛткізгіштің активті 

электрлік кедергісінің ӛзгерісімен негізделеді. Мысалы, ұзындығы l және 

кӛлденең қимасының ауданы S ӛткізгіштің кедергісі: 

. 

Мұндағы  – ӛткізгіштің материалының салыстырмалы кедергісі. 

 кедергісінің мәнін ӛзгерте отырып, ӛлшенетін (түрленетін) физикалық 

шамалар , ,  параметрлеріне әсерін тигізуі мүмкін.  

Жартылай ӛткізгіштік материалдарда әр түрлі физикалық шамалардың 

әсерінен электронды және саңылаулы ӛткізгіштігі ӛзгереді. Ол активті 

кедергінің ӛзгеруіне алып келеді. 

Ӛткізгіштер мен жартылай ӛткізгіштердегі электрлік кедергінің 

ӛзгерісінің физикалың принципін ӚТ-ға сәйкес келетін кӛптеген қасиеттерінің 

айырмашылықтарын да анықтайды. 

 Электрлі емес шамалардың резистивті ӚТ-нің негізгі түрлері 4.1 

кестесінде келтірілген, ал электрлік және магниттік шамалардың резистивті 

ӚТ-нің негізгі түрлері 4.2 кестеде келтірілген 

 

4.1 кесте 

Резистивті ӚТ Түрленетін физикалық шамалар 

Терморезистивті Температура 

Тензорезисторлар Деформация 

Фоторезисторлар Жарық ағымы 

Реостатты Орын ауыстыру (сызықты немесе 

бұрыштық) 

Кондуктометрлік (ортаның) 

ӛткізгіштігі 

Ортаның электр ӛткізгіштігі 

(ерітіндінің), геометриялық ӛлшемдер 

Контактілі Орын ауыстыру 
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4.2 кесте 

Резистивті ӚТ Түрленетін физикалық шамалар 

Резисторлар, кернеу бӛлгіштер, токты 

шунттар 

Электрлік кернеу, электрлік ток 

Варисторлар Электрлік кернеу 

магниторезисторлар Магниттік ӛрістің индукциясы 

 

Терморезистивті түрлендіргіштер. Құрылуының негізгі принциптері 

Барлық терморезистивті түрлендіргіштер оң температуралық 

коэффициентке ие. 

Бұл бӛлімде жұмыс істеу принципі материалдың электрлік кедергісі 

температураға тәуелділігіне негізделген түрлендіргіштер тобы қаралады. Бұл 

кезде ТКС кедергісінің температуралық коэффициенті жоғары тұрақтылығына 

және берілген номиналды кедергі мәнінің жоғары ӛткізгіштігіне ие 

материалдар қолданылады. 

Терморезистивті түрлендіргіштер екіге бӛлінеді: 

1) Ӛткізгіштік. 

2) Жартылай ӛткізгіштік. 

Ӛткізгіштік терморезистивті түрлендіргіштер металдық және металдық 

емес ӛткізгіштік материалдар негізінде орындалады. 

Металлдық емес терморезистивті түрлендіргіште, мысалы, бұрыштық 

және графитті, криогенді температураны (120 К тӛмен) ӛлшеу облысында 

шектеулі қолданыс табады. 

Металдық терморезистивті түрлендіргіштер кеңінен таралған. 

Нормативті техникалық әдебиеттерде олар кедергі термотүрлендіргіштері 

(КТ) деп аталады. Бұл термин осындай құрылғыларды шығарушылардың 

кӛбісімен қолданылады. Бірақ, сонымен қатар, мұндай түрлендіргіштерді 

білдіру үшін кедергі термометрлері, резистивті термотүрлендіргіштер, 

резистивті термодатчиктер сияқты атаулар қолданылады. Ағылшын 

техникалық әдебиеттерінде Resistance-Temperature Detector – RTD термині 

пайдаланылады. Бұл терминдердің нақтылы бір белгісіздігі белгілі, бірақ олар 

инжерлік практикада сіңіп кеткен.  

 

Кедергі термотүрлендіргіштер. 

Тағы да айта кетсек, кедергі термотүрлендіргіштері – бұл ӛткізгішті 

металдық терморезистивті түрлендіргіштер.  

Номиналды статикалық индустриалды кедергі термотүрлендіргіштер 

түрлендіруінің сипаттамалары стандартталған және табулираланған, яғни 

нормативті құжаттарға сәйкес кесте түрінде келтірілген. Кедергі 

термотүрлендіргіштердің номиналды статикалық сипаттамаларынан әдетте 

тӛмендегілер ерекше қарастырылады: 

- ӛлшенетін температуралар диапазоны; 

- номиналды кедергі – СЭ кедергі 0 С (R0) кезінде; 
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- СЭ кедергінің 100 С кезінде оның 0 С (W100) кезіндегі кедергісіне 

қатынасы; 

- допуск класы – кедергінің номиналдықтан рұқсат етілген ауытқуын 

(%) сипаттайтын. 

Допуск класы және сәйкес 0 С кезіндегі кедергінің номиналдықтан 

рұқсат етілген  ауытқуы 4.3 кестесінде келтірілген. 

 

4.3 кесте 

Класс Номиналды кедергінің рұқсат етілген 

ауытқуы, % 

А 0,05 

В 0,1 

С 0,2 

 

 Кедергі термотүрлендіргіштері Сезімтал элементтер (СЭ) кӛп жағдайда 

3 металлдан: плантина, мыс, никельден жасалады.  

 Осындай сезімтал элементтердің негізгі сипаттамалары мен қасиеттерін 

қарастырайық. 

 

Платиналық кедергі термотүрлендіргіштер. 

 Платиналық кедергі термотүрлендіргіштер ТСП үшін түрленетін 

температура диапазоны ұлттық және халықаралық стандарттар қатарында 

кішкене айырмашылығы бар. Сондықтан кӛбірек таралған бірнешеуін 

кӛрсетейік. Бұл диапазондар: -200 С ден +650 С дейін, -200 С ден +850 С 

дейін, 0 С ден +1100 С дейін.  

  

Кедергі термотүрлендіргіштерінің сезімтал элементтері мен 

конструкциясы. 

 Сезімтал элементтер қорғаушы қабы бар кедергі термотүрлендіргіштері 

құрамында, әртүрлі ортаның температурасын ӛлшеуге арналған ӛзіндік ӛнім 

ретінде де  қолдануға арналған. 

 Кедергі термотүрлендіргіштері сезімтал элементтерінің 

конструкциясының кейбір негізгі нұсқаларын қарастырайық: 

1) Дәстүрлі. 

2) Кабельді. 

3) Үстіртін. 

Дәстүрлі сезімтал элементтер кедергі термотүрлендіргіштері бифилярлы 

ораманы
*
 кӛрсететін сым спираль түрінде орындалады. Техникада «бифиляр» 

термині 2 оқшауланған тармақтан жасалған сымды сипаттайды. Сым спираль 

керамикалық каркас каналына орналасады немесе слюдалық каркасқа оралады 

немесе каркассыз бифилярлы орама түрінде орындалады.  

1) Бифилярлы орама (бифилярлы катушка) кішкене паразитті 

индуктивтілігі бар сым резистор жасағанда пайдаланады. Бифилярлы катушка 
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дегеніміз – екі жақын орналасқан, параллель орамасы бар электромагнитті 

катушка. 

Платиналық сезімтал элементтер диаметрі (0,05...0,2 мм) күйдірілген, 

кернеуден босатылған керамикалық каркасқа бифилярлы оралған таза 

платиналық сымнан жасалады 4.1 сурет. Бұл конструкция қорғаушы 

қаптаманы жасауда әртүрлі нұсқалары бар – 4.2 суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

4.1 сурет - Платинадан жасалған сезгіш элементтер 

 

 

 
4.2 сурет 

 

4.2 суретте кӛрініп тұрғандай, қорғаушы қаптаманың материалы 

түрленетін температуралар диапазонымен анықталады. Мысалы, 650 С 

дейінгі температурада түрленетуге арналған платиналық сезімтал 

элементтердің қорғаушы қаптамасы корунд 799-дан жасалады.  

4.4 кестесінде олардың негізгі параметрлері кӛрсетілген осындай 

сезімтал элементтердің кейбір мысалдар келтірілген.  

 

4.4 кесте 

Класс L, 

(мм) 

D, 

(мм) 

L1, 

(мм) 

Температуралар 

диапазоны, С 

НСХ Шықпалар 

материалдары 

А 33 4 10 -200.....+500 50 П Күміс, платина 

А 5 2 30 -50......+120 100 П Мыс  
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 Мыс сезімтал элементтердің конструкциясы фторопласталық плѐнкамен 

жабылған каркассыз орама түрінде келтіріледі. Мұндай конструкциялардың 

бір мысалы 4.3 суретте кӛрсетілген, ал негізгі параметрлері 4.5 кестеде 

келтірілген. 

 

 
4.3 сурет 

 

4.5 кесте 

 
Қорғаушы қаптамасы қалыңдығы 0,007 мм (5 қабат) фторопласталық 

лентадан жасалады. 

 Кедергі термотүрлендіргіштердің сезімтал элементтері жұмыс 

ортасының механикалық және химикалық әсерінен қорғайтын қорғаныш 

гильзада орналаса алады. Гильза мыс жоңқалы маймен немесе жылуӛткізгіш 

пастамен толтырылады.  

 Қорытынды: терморезистивті түрлендіргіштер температураны ӛлшеуге 

арналған кӛп таралған құрылғы болып табылады. 

 

5 дәріс. Тензорезисторлар 

 

Дәріс мақсаты тензорезисторлардың құрылу принциптері, негізгі 

қасиеттері және ерекшеліктерін зерттеу болып табылады. 

 

Дәріс мазмұны: Тензорезисторлар. Негізгі құрылу принциптері.   

 

Материалдар кедергісінен алынатын бірнеше негізгі ұғымдармен ара 

қатынастарды қайталаймыз.  

Деформация деп сыртқы күштердің әсерінен форманың, ӛлшемнің 

немесе дене кӛлемінің ӛзгерісін атайды. Сыртқы күштердің денесіне әрекеттің 

толық  токтатылуынан кейінгі деформация серпімділік деп аталады, ал 

жекелей және толығымен сақталатын деформация пластикалық деп аталады. 

Деформацияның созылу (немесе сығу), майысу, айналу және жылжыту 

түрлері бар.   Созылу немесе сығу сызықты деформациясын жиі қарастырады.  

Осы жағдайда ἐ деформация арқылы ∆ l   ӛлшеміне қатысты ӛсуін кӛрсетеді, 

осы ӛлшемнің бастапқы мәніне l: ἐ=∆ l/ l  
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Гук заңында айтылғандай, дененің деформациясы кезінде пайда 

болатын серпімділік күші, осы дененің  ұзаруына пропорционал болады.  

Механикалық кернеу-F  қолданыстағы күшінің S: =F/S кӛлденең 

қиманың ауданына қатынасы. Юнг модулі (серпімділік модулі) туралы еске 

салу артық болмайды, ол күш әрекетінің бағытына деформацияны анықтайды, 

және  механикалық кернеуге тең, онда үлгі ұзындығы екі есе ӛзгертіледі. 

ɛd деформациясы арасындағы ара қатынас күшке (кӛлденең) 

перпендикуляр әрекет ете отыра, ɛ деформациясымен, қолданыстағы күш 

(бойлық) бағытымен сәйкес келіп Пуассон коэффициенті деп аталады. 

 

 
Серпімділік шегі-материалдың негізгі механикалық сипаттамаларының 

бірі. Бұл кернеуде қалдық деформация техникалық шарттармен орнатылатын 

анықталған мәнді артпайды  (мысалы, 0,001;0,005 ; 0,03%. Серпімділік шегі 

серпімді деформацияны шектейді және .,, белгілейді. 

Осы еске түсіруден кейін мәнге ӛтуге болады.   

Тензорезистор  (лат. tensus-кернеу сӛзі) – бұл оның деформациясы 

электрлік кедергіні ӛзгертетін резистор.  Strain gauge (деформация датчигі, 

деформацияны ӛлшеуге арналған құрал) – ағылшын тілді техникалық 

әдебиеттегі кең таралған баламасы. 

Конструкциялары. 

Тензорезистор  кӛптеген жағдайларда нысанға бекітіледі, оның 

деформациясы  ӛлшенеді немесе қайта түрленеді. Тензорезистордың 

деформациясы  нысан деформациясына тең болады. 

Металл тензорезисторлар жоғары дәлділікке, қатысты тұрақтылыққа ие, 

бірақ тӛмен сезімталдылығы бар. Олар әдетте  жұмыс температураларының 

кең диапазонында деформацияны дәл ӛлшеу үшін қолданылады. 

 Металл тензорезисторлар анықталған қоспалардан тор түрінде 

дайындалады,  жиі түрде-никель түрінде дайындалады. Осындай 

қорытпаларға кіреді: константан, манганин, нихом, карма. Презициялық 

ӛлшеулер үшін   константан қолданады. Нихром артқан жұмыс 

қысымдарында қолданылады, ал карма тартылған сым түрінде сезімтал 

элементтер үшін пайдаланылады. Конструктивті түрде сым, фольга және 

пленкалы тензорезисторлар ерекшеленеді.   

Сым тензорезисторлар константан сымнан диаметрі ... 50 мкм болып 

дайындалады, ол арнайы қағаз бен пластикадан жасалған тӛсем  арасында 

желімделеді.  Тӛсем қалыңдығы пластиктен жасалған (полиимид немесе 

эпоксид) –0,003 мм. жуық. Қағаздан жасалған тӛсем қалыңдығы 0,1 мм.  

Фольга тензорезисторлары константаннан дайындалады. Тензорезистор 

жұқа константан фольгасынан топса торын кӛрсетеді (3...15 мкм), ол 

термиялық тұрақты қағаздан тӛсемде желімнің кӛмегімен бекітілген. Кӛптеген 

жағдайларда тор фотохимиялық тәсілмен жасалады. Фольга 
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тензорезисторлары сым метрологиялық және пайдалану сипаттамалары 

бойынша үздік болады және күш датчиктерінде кеңінен қолданады (мысалы, 

жылжымалы серпімді элементтермен). Осы топқа жоғары температуралы  

тензорезисторлар  бӛлініп шығады (1100 
0
С дейін жұмыс температурасымен), 

олар никель-молибденді немесе темір-хром-алюминий фольгасынан 

дайындалады. 

Пленкалы тензорезисторлар тензо сезімтал материалмен тӛсемге келесі 

шӛгіндімен вакуумды айналдырумен дайындалады. Металл жұқа пленкалы 

тензорезисторлардың болашағы бар деп саналады, технологиялық түрде жеке 

даналардың жоғары сәйкестігін қамтамасыз етуге болады.  

Айналдыру (сублимация)- сұйық бола тұра, қатты күйден газ түріндегі 

күйге бірден ӛтуі. Айналдыру кезінде заттың меншікті салмағы ӛзгереді және 

энергия жұтылады (сублимация жылулығы). 

Элементер формасы мен санына тәуелділікте бір тӛсемде металл 

тензорезисторлардың негізгі топологиялары ерекшеленеді:  

1) Дара  (бір компонентті) тікбұрышты: 

 
2) Тензорезисторлы розеткалар: 

 

 
 

3) Мембраналы тензорезисторлы розеткалар: 

 

 
 

 

 

 

 

 

4) Тензорезисторлық тізбектер 
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Дара  тензорезисторлар бір осьті созылу немесе сығу деформациясын  

ӛлшеу үшін қолданылады. Тензорезисторлы розеткалардың ерекшелігіне екі, 

үш немесе тӛрт сезімтал элементтердің бір тӛсемде анықталған бұрышпен 

орналасуы болып табылады және екі немесе үш бағыттағы деформацияны 

ӛлшеуге қабілетті, ол тензорезистордың басты осьтерімен сәйкес келеді.  

Мембраналы тензорезисторлы розеткалар радиальді және тангециальді 

деформацияларды ӛлшеуге пайдаланылады.  

Бірнеше ондаған параллель орналасқан торларды біріктіретін 

тензорезисторлы тізбектер таратылған деформацияны ӛлшеуге арналған. 

Пайдаланудың күрделі шарттары үшін полиамидті тӛсемдегі силикон 

резеңкемен герметизацияланған тензорезисторлар шығарылады. 

Жартылай өткізгішті тензорезисторлар туралы 

Жартылай ӛткізгіштердегі тензорезисторлы тиімділігі, ең алдымен, 

деформациясы кезінде зарядты тасымалдаушыларының энергетикалық 

спектрінің ӛзгерумен байланысты, тасымалдағыштардың концентрациясын 

және тиімді жылжымалылықты ӛзгертуге алып келеді. Бұл жартылай 

ӛткізгішті тензорезистордың жоғары сезімталдылықты мақұлдайды  (біріне 

металлға қарағанда екі реттен жоғары).  Бірақ метрологиялық сипаттамалар 

(дәлділік, сызықтылық, температура және уақытша тұрақтылық) жартылай 

ӛткізгіштердегі тензорезисторлардың металды тензорезисторларға қарағанда 

нашар  болады.  

Жоғары сезімталдылық жартылай ӛткізгіштердегі тензорезистордың 

қолдану саласын анықтайды, деформацияларды ӛлшеу. Жартылай 

ӛткізгіштердегі тензорезисторлар күш датчиктерінде, жеделдетулерде, күш 

моменттерінде, қысымдарда қолданылады.  Осы жағдайларда датчиктер 

градустау деп аталған ақаулықтарды білдірмейді. 

Жартылай ӛткізгіштердегі тензорезистордың бірнеше жоғары әр 

түрлілігі бар. 

Жартылай ӛткізгіштердегі тензорезистор механикалық ӛңдеумен 

жартылай ӛткізгіштердегі монокристалдар (әдетте-кремний) дайындалады.  

Монокристалл пластинкасы бірнеше мм ұзындығын кӛрсетеді және ондаған 

үлесінің қалыңдығы, ол пластикалық тӛсемге желімденеді.  Самарий 

моносульфидін қолданып ӛңдеулері бар, ӛте жоғары сезімталдылығымен 

жақсы түзулігіне ие болады. 
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Гетероэпитаксиальді тензорезисторлар кремнийді ӛсірумен 

монокристалды серпімнің ӛсумен дайындалды. КНС технологиясының 

кеңінен таралуы –сапфирегі кремний, ол қысым датчиктерін дайындалу 

кезінде қолданылады. Осы жағдайдағы сезімталдылық элементі екі қатпарлы 

сапфир-титан мембранасы болып табылады. Титан қорытпасынан алынған 

мембаранаға барлық бетімен арнайы диффузды процесс кӛмегімен сапфир 

мембранасы қосылған. Гетероэпитаксиальді кремнийден жасалған сапфир 

мембранасында тӛрт  тензорезистордан тұратын сызбасы қалыптасқан. 

 

 
5.1 сурет 

 

Диффузиялы тензорезисторлар (пьезорезисторлар) анықталған 

қоспалармен диффузия элементінде кремнийде құрылған тензо сезімтал 

салаларды кӛрсетеді.  Кремний элементі бір уақытта мембрана болып 

табылады немесе басқа серпімді элемент түрінде жасалады. Бұл осындай 

элементтерді қолдану саласын шектейді (сондықтан олар пьезо деп аталады). 

Сипатты мысал ретінде қысымның миниатюралы датчиктерді келтіруге 

болады. 

 

 
5.2 сурет 

 

Нанодехнология саласындағы жетістіктер ұқсас конструкциялар 

негізінде тым жоғары сезімталдылық зондтарының конструкциясын құруға 

мүмкіндік берді және атомды күшті микроскоп үшін сканерден ӛткізетін 

жүйелер, олардың әрекет ету мерзімі атомдық байланыс күштерін 

пайдалануға негізделген. Атомды күшті микроскоптар зат бетінің 

микрорелефін анықтау үшін және атом аралық ӛзара әрекетін ӛлшеу (жеке 

атомның үйкеліс күшін анықтағанға дейін) үшін сондай-ақ биомолекулярлы 

технологиялардағы зерттеулерде қолданылады.  Суретте бір тӛсемдегі ондаған 

интегралды консоль түрінде құрылған сезімтал элементінің мысалы 

келтірілген. Әр консоль 150 нм қалыңдығымен біріктірілген. 
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5.3 сурет 

 

Шаңдату әдісімен дайындалған жартылай ӛткізгіштердегі 

тензорезисторлы пленкалар қолданылады.  Бірақ осы жартылай кристалл 

құрылымдардың монокристалл тензорезисторларға қарағанда елеулі аз 

сезімталдығы бар.  

Қорытынды: он жыл уақыттан бері тензорезисторлар материалдар мен 

конструкциялардың физикалық қасиеттерін зерттеу кезінде деформацияның 

негізгі ӛлшеу, атап айтқанда, берік зерттеулерде ғылым мен техниканың 

әртүрлі салаларында ӛңдегіш болып қалады. Тек қана сол.  Кӛптеген 

датчиктерде күш, салмақ, қысым, ауыстыру, күш моменті, діріл және т.б. 

тензорезисторлар қолданылады,  деформация аталған физикалық шамаларда 

әрекет кезінде ажырамайтын болып қатысады.  

 

6 - дәріс. Сыйымдылықты  ӛлшеуіш түрлендіргіштер 

 

Дәрістін мазмұны: сыйымдылықты ӚТ-тердің негізгі сипаттамасы. 

Сыйымдылық датчиктері. Орналасу және орын ауыстыру датчиктері. 

 

Дәріс мақсаты: дәрістің негізгі мақсаты сыйымдылықты ӛлшеуіш 

түрлендіргіштері мен заряд ӛлшеуіш түрлендіргіштерінің негізгі техникалық 

сипаттамаларын, ерекшеліктерін және жұмыс жасау принципін меңгеру. 

 

 Қолданылуы: нӛмірді санау, қадағалау, бар немесе жоқ жағдайды тіркеу 

физикалық тұрғыдан объекттіні іріктеу. Сыйымдылықты ӚТ негізінде деңгей 

датчиктері, бұрыштық немесе сызықтық орын ауыстыру датчиктері, күш салу 

датчиктері, кеуекті материалдағы сұйықтықты қамтамасыз ететін датчиктер 

жасалады. Сыйымдылықты ӚТ металл және бейметалл материалдарға, 

бейметалл резервуардағы сұйықтыққа ӛте сезімтал. 

 Сыйымдылықты ӚТ конденсатордың электрлік сыйымдылығының  

оның пластиналары мен диэлектрлік ӛтімділік ортасының ара-қашықтығына 

тәуелді.  

 Конденсатор ортасы диэлектрикпен толтырылған екі электродтан 

тұрады. 
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Конденсатор сыйымдылығы келесі формуламен анықталады: 

 

 
6.1 сурет 

 

 6.1-суретте сұлба түрінде әртүрлі сыйымдылықты ӚТ-тер бейнеленген.  

6.1 а)-суретіндегі конденсатордың бір пластинасы екіншісіне қатысты 

орын ауыстырады, сондықтан пластиналар арасындағы ара-қашықтық  Ϭ  

ӛзгереді. Түрлендіру функциясы - сызықсыз, сезімталдық ара-

қашықтық ӛзгерген сайын ӛседі. 

6.1 б )-суретінде дифферинцалдық сыйымдылықты ӚТ бейнеленген. 

Бұнда орталық пластина орын ауыстырған кезде бір конденсатор 

сыйымдылығы ӛседі, ал екіншісінде кемиді. Дифференциалды конструкция 

сызықсыздық қателікті кішірейтуге және орын ауыстырудың жұмыс 

диапазонын арттыруға мүмкіндік береді. 

6.1 в) суретіндегі ӚТ те дифферинциалдық кұрылымға ие, бірақ мұнда 

пластинаның актив ауданы ӛзгеруі орын алады. Ол сызықтық және бұрыштық 

орын ауыстыруларды ӛлшеу үшін қолданылады.  

Сыйымдылықты ӚТ-тердің кемшіліктері: сыртқы электр ӛрістерінің 

әсері, паразитті сыйымдылық, температура әсері, ылғалдылық. 
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Сыйымдылықты ӨТ-тердің негізгі сипаттамасы. 

Негізгі сипаттамаларына мыналар жатады: 

-  номиналды сыйымдылық – 1-100 пФ; 

- үлкен ішкі кедергі – 10-100 Гц; 

- сыйымдылықтың температураға тәуелдігі. 

 

Сыйымдылық датчиктері. 

 Адамның денесі үлкен диэлектрлік ӛтімділікке ие болғандықтан (40 

МГц), адам мен оны қоршаған денелер арасында әртүрлі сыйымдылықты 

қатынастар орын алады. Пайда болатын сыйымдылық шамалары дене ӛлшемі, 

киімнің материалы, қоршаған материалдардың типі секілді факторлар арқылы 

анықталады. Адам қозғалған кезде бұл сыйымдылықтың шамасы ӛзгереді, 

осылайша қозғалыстағы дене мен статикалық денені ажырата аламыз. Кез 

келген объект бір-бірімен белгілі бір сыйымдылықты қатынас арқылы 

байланысты. 6.2-суретінде кӛрсетілгендей, тестік пластина мен жердің 

арасындағы бастапқы сыйымдылық С1-ге тең. Бұл пластинаның маңайына 

адам кірген кезде тағы екі қосымша конденсатор пайда болады: Са-дене мен 

пластина арасында, Сb-дене мен жер арасында. Сондықтан жер мен пластина 

арасындағы сыйымдылық ∆С шамасына ӛзгереді: 

 

 
 

 
 

6.2 сурет - Адам детектор сұлбасына қосымша сыйымдылық енгізуде 

 

Орналасу және орын ауыстыру датчиктері. 

 Ауыстыру датчиктері объекттің орнын анықтау үшін дербес күйде 

немесе ӛзге датчиктің құрамында да қолданылады. Ӛзге датчик құрамына 

кірген кезде оның температурасына, күшіне, қысымына әсер етеді. 

Конденсатор сыйымдылығы пластиналар ара-қашықтығына кері 

пропорционал:  
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6.3 сурет  

 6.3 а) суретінде кӛрсетілген мысалда аудандары бірдей үш пластина 

қарастырылады. Бұл пластиналар С1 және С2 екі конденсаторларын 

қалыптастырады. Шеткі екі пластинаға бірдей амплитудалы синусоидалы 

сигнал беріледі, алайда олардың фазалар айырымы 180°. Екі конденсатор 

бірдей болғандықтан олар арқылы ӛтетін ток бір-бірін жояды, ал орталық 

пластинаның потенциалы нӛлге тең. Ал егер орталық пластина х ара-

қашықтығына тӛмен қарай орын ауыстырса, С1 және С2 конденсаторларының 

сыйымдылықтарының ӛзгерісіне алып келеді. 

 

 
 

 Орталық пластинадағы сигнал амплитудасы орналасу үлкендігіне тура 

пропорционал, ал фазасы қозғалыс бағытына пропорционал. Шығыс 

сигналының амплитудасын келесідей табамыз: 

 

. 

 

х«х0 шарты орындалса, шығыс кернеу орын ауыстыруға тікелей 

байланысты.  

 
6.4 сурет - Экрандатқыш сақинасы бар сыйымдылық датчик 

6.4 а) суретінде бірполярлы сыйымдылық датчигінің сұлбасы 

кӛрсетілген. Мұнда бір пластина орталық ӛткізгішпен коаксальді кабель 

арқылы жалғанған, ал екінші пластина объектін ӛзі болып табылады.Типтік 
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сыйымдылықты датчик 3 МГц диапазоны аралығындағы жиілікте жұмыс 

жасайды, сондықтан да ол ӛте тез қозғалатын объекттердің қозғалысын 

детектрлей алады. Электронды интерфейс құрылғысымен біріктіріліп 

жасалған датчиктердің жиіліктік сипаттамасы 40 кГц диапазонында жатады. 

Сыйымдылықты датчиктер электрӛткізгіш объекттермен жұмыс жасаған кезде 

ӛте тиімді.  

 

 
6.5 сурет - Экранның айналасында активті элемент бар  

сыйымдылықты датчик 

 

 
6.6 сурет - Параллель пластиналары бар кӛпір тәріздес 

 сыйымдылықты датчик 

 

 Соңғы кездері кӛпір тәріздес дачтиктер үлкен қолданысқа ие. 6.6 а) 

сызықтық кӛпір тәрізді сыйымдылықты датчик кӛрсетілген, ол параллель 

және d ара-қашықтықта орналасқан екі электрод тобынан тұрады. 

 Мост тәрізді сұлбаға синусоидалы 5-50 кГц аралығында жиілігіндегі 

кернеу беріледі. Дифференциал күшейткіш қозғалмалы топтағы жұп электрод 

арасындағы кернеу айырымын күшейтеді. Күшейткіштің шығыс сигналы 

детектордың кірісіне келеді. 6.6 б) суретінде сыйымдылықты кӛпірі 

конфигурацияланатын датиктің эквивалентті сұлбасы кӛрсетілген. 

Конденсатордың сыйымдылығын былайша анықтаймыз: 
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. 

 Сыйымдылықты ӚТ артықшылықтары: беріктілік, құрылғы сенімділігі, 

энергияның аз шығыны, арзан материалдардың қолданылуы, конденсатордың 

оны жасауға қолданылған материалдардың қасиетіне тәуелсіздігі, жұмыс 

диапазонына қарамастан, сыйымдылықтың біртекті ӛзгеруі. 

 Сыйымдылықты ӚТ кемшіліктері: үлкен ішкі кедергі, үлкен жиілікте 

жұмыс жасауы. 

 

7-дәріс. Электрлік кернеу немесе токтың потенциалдар 

айырымының шығыс сигналы болып табылатын ӛлшеуіш 

түрлендіргіштері 

 

Дәрістін мазмұны: шығыс сигналы потенциалдар айырымы, ток және 

электр кернеуі ӚТ-тері. Термоэлектрлік ӚТ. Терможұптар. Негізгі 

термоэлектрлік эффекттер. Термоэлектрдің негізгі ережесі. Терможұпты 

қосудың негізгі сұлбалары. Терможұптың қателік кӛздері. 

 

Дәрістің мақсаты: потенциалдар айрымы, ток және электр кернеуі ӚТ-

терінің негізгі сипаттамасымен, жұмыс істеу принципімен және жұмыс істеу 

принципімен танысу. 

 

Шығыс сигналы потенциалдар айырымы, ток және электр кернеуі ӨТ 

Қарастырылып отырған ӚТ-тердің негізгі түрлері келесі кестеде 

кӛрсетілген. 

 

           7.1 кесте 

Шығыс сигналы потенциалдар 

айырымы, ток және электр кернеуі 

ӚТ-тері 

Түрленетін ӛлшем 

1 2 

Термоэлектрлік: 

Терможұплар 

Термошулық ӚТ 

Жартылай ӛткізгіш диодтар мен 

транзисторлар 

 

Температура, электр тогы 

Температура 

Электр тогы, кернеу 

Температура 

Фотоэлектрлік: 

Фотоэлементтер 

Фотоэлектронды кӛбейткіштер 

Жартылай ӛткізгіш фотодиодтар мен 

фототранзисторлар 

 

 

Жарық шоғы 

Электрохимиялық: 

Гальваникалық 

Потенциометрлік 

Электрӛткізгіштік, иондар 

концентрациясы 
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1 2 

Ионизациялық: 

Ионизациялық камералар 

Газоразрядты счетчиктер 

Гейгер счетчиктері 

Сцинтилляциялық счетчиктер 

 

Радиоактивті сәуле шығару 

интенсивтілігі 

Холл түрлендіргіштері Магнит индукциясы 
 

Термоэлектрлік ӨТ. 

 Термоэлектрлік ӚТ-дің негізгі түрлері келесі сұлбада кӛрсетілген: 

 
7.1 сурет 

 

Терможұптар. 

 Екі А және В ӛткізгіштерінде әртүрлі температура болған кезде ашық 

тізбектің екі шетінде кернеу пайда болады, бұл терможұптың пайда болуына 

әкеліп соғады. Терможұптың термо-ПӘК шамасы температура айырымына 

және әр ӛткізгіштің меншікті термо-ПӘК шамасына байланысты (12.2 сурет). 

 

 
 

7.2 сурет 

 

          Негізгі термоэлектрлік эффекттер. 

 1. Томсон эффекті.  

Томсон бұл эффекті шамамен 1850-жылдары ашқан. Оның мәні 

ұзындығын бойлаған градиент температурасы бар ӛткізгіш арқылы ӛтетін 

токқа тура сызықты пропорционал жылуды жұты немесе босатуда (7.3 сурет).  
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7.3 сурет 
 

2. Зеебек эффекті. 

1821-жылы Зеебектің пайымдауынша, екі түрлі ӛткізгіш материалдан 

жасалған тұйықталған электр тізбегінің екі ұшы әртүрлі температурада болған 

кезде стрелка ештеңе кӛрсетпейді (7.4 сурет). Зеебек эффекті интегралдың 

датчиктерде қолданылады.  

 

 
 

7.4 сурет  

 

3. Пельте эффекті. 

Зеебектің эффектіне қарама-қарсы эффект. 1834-жылы Пельте ашқан. А 

және В ӛткізгіштерінен тұратын электр тізбегіне токты жіберген кезде, бір 

құйма қызады, ал екіншісі салқындайды 7.5-сурет. Қай құйма қызып, қайсысы 

салқындайтыны электр тізбегіндегі токтың бағытына байланысты болады.  

 

 
 

7.5 сурет 
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           Термоэлектрдің негізгі ережесі. 

1. Ішкі температуралар ережесі. Біртекті бір жартылай ӛткізгіштен 

жасалған тізбекте градиент температурасының болуы, электр тогының пайда 

болуына әкелмейді. 

2. Магнус ережесі. Тұйықталған тізбекте пайда болатын термо-ПӘК 

тізбек бойында таралған температураға тәуелді емес.  

3. ПӘК-нің температура бойынша аддитивтену ережесі.  

,  . 

4. Термо-ПӘК-тің материалдар үшін аддивтенуі.  

                  
 

          Терможұпты қосудың негізгі сұлбалары. 

 Терможұптың салқын қорытпалары температураны қалыпты етіп ұстап 

тұру үшін мұз кесегі 0° температурадағы ыдыстарға салынатын. Бірақ бұл ӛте 

ыңғайсыз және кейбір күрделі сұлбалар үшін тіптен мүмкін емес болды. 

Салқын қорытпа кез келген температурада болуы мүмкін, тіпті қоршаған 

ортадағы қалыпты температурада, ең басты ереже: температура белгілі болуы 

қажет.  

 Терможұптың жұмыс жасап тұрған шеті температурасын ӛлшеу қажет 

белгілі бір ортаға батырылады. Бос шеттері екінші ретті аспаптарға қосылады.  

 Салқын қорытпаның температуралық датчигі ретінде жартылай 

ӛткізгішті диод жұмыс атқарады.  

 Терможұпды ӛлшеуіш аспапқа қосқан кезде (7.6 сурет), 

термоэлектродтың ұшына (7.6, а-сурет) немесе олардың үзілген жеріне (7.6, б-

сурет) қосады.  

 
7.6 сурет 

 

 Терможұптың жартылай ӛткізгіштерін ӛлшеуіш аспапқа немесе 

ӛлшеуіш жүйеге қосқан кезде қосымша термо-ПӘК пайда болады. Олардың 

әсерлесуінің нәтижесінде ӛлшеу ӛлшеуіш аспапқа ӛлшеу нәтижелері келіп 

түседі.  
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7.7 сурет - Салқын қорытпалар 

 

 
 

7.8 сурет - Салқын қорытпаны компенсациялау техникасы 

 

           Терможұптың қателік көздері. 

 Терможұплардың әсер ету әрекеті және сигналдарды түрлендіру мен 

жіберу ерекшеліктері температураны анықтауға кедергі болатын келесі 

проблемаларға алып келуі мүмкін: 

 1) Жұмыстық қорытпаны жасаудың қателіктері. 

 2) Термоэлектродтардың ұзындығы бойынша термоэлектродтарда 

біркелкісіздіктің пайда болуы.  

 3) Ӛткізгішті электрлік шунттеу және гальваникалық эффекттің пайда 

болуы. 

 4) Жылулық шунттеу. 

 5) Электрлік шулар. 

 Қорытпаның пайда болуы. 

 Терможұптың қорытпасын дайындаудың бірнеше тәсілі белгілі: 

механикалық бұрмалау, пайкілеу, сваркілеу, т.б. Бұл кезде қорытпаға үшінші 

металл қосылады және жоғары температураға дейін қызған кезде, ол үзіліп 

кетуі немесе бұзылуы мүмкін. Сонымен қатар, бӛтен металдың бұзылып 

жойылуы кезінде электрод бүлінуі мүмкін.  

  

Изоляциялық кедергінің болуы. 

 Температура артқан сайын қорытпаның изоляциялық кедергісі кемиді. 

Жекелеген жағдайда, жоғары температурада бұл эффекттің пайда болуы 

терможұптың ортаңғы нүктелерінде электродтың тұйықталуына әкеліп соғуы 

мүмкін.  
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 Гальваникалық эффект. 

 Изоляциялаудың кейбір түрінде қолданылатын бояғыш заттар су 

тамшысы қосылған кезде электролиттің пайда болады. Бұл күші жағынан 

Зеебек эффектісін басып озатын гальваникалық эффекттің пайда болуына 

әкеліп соғады. Терможұптың ӛткізгіштерін атмосферадан, судан және басқа да 

сұйықтықтардан қорғау үшін әрекет жасау қажет.  

  

Жылулық шунттау. 

 Терможұп басқа да жылулық датччиктер секілді оны қажетті затқа 

(ортаға) жалғаған кезде оның температурасын ӛзгертеді.  Сондықтан, егер 

объект кӛлемі кішкентай болса, терможұптың кӛлемі де сәйкесінше кішкентай 

болуы тиіс.  

 

8-дәріс. Жартылай ӛткізгішті транзисторлар мен диодтардың 

кӛмегімен температураны ӛлшеу 

 

Дәріс мақсаты жартылай ӛткізгішті транзисторлар мен диодтарды 

температураны ӛлшеуге пайдалану. 

 

Дәріс мазмұны: жартылай ӛткізгіштер жӛнінде негізгі түсініктер. 

Жартылай ӛткізгіш аспаптарды температураны ӛлшеуге пайдалану. 

 

Жартылай өткізгіштер жөнінде негізгі түсініктер. 

Қазіргі уақытта температураны ӛлшеу диапазоны ӛте үлкен. Практикада 

кӛбінесе жиі стационарлы немесе жай ӛзгеру температураларын ӛлшеу талап 

етіледі(жылдамдығы 1 минутына мӛлшермен 1
0
С). Сонымен бірге 

температураны ӛлшеуде қажеттілікке сай секундына жүздеген градусқа 

ӛзгеретіндер кездеседі. Мысалы, газ ауалы авиацианық двигателінің 

трактіндегі температура. 

Шамамен нақты ӛлшеу температураның эталонымен анықталады. 

Бірлік шығарудың аздаған қателігі S-ті ӛлшеуде температураның –

200
0
С-ден +1000

0
С-қа дейінгі диапазонында орташа квадраттық ауытқумен 

сипатталады. 0,0005
0
С-тан кӛтерілмейтінін ескерілмеген жүйелік қателігі 

0,0002
0
С-тан артпаған. Температураның бірлігі кӛрсетілген аймақта шегі 

S=0.02
0
С  және b=0.0005

0
С мәндерімен белгіленеді. 

Температураны ӛлшеу әдістері әртүрлі. Олар бір-бірінен ӛлшеу 

диапазондарымен ерекшелінеді. Соңғы белгілері бойынша температураны 

ӛлшеу контактті және контактті емес деп бӛлінеді. 

Контактті емес ӛлшемдерге арналған құралдар температура 2500
0
С-тан 

асқанда ӛлшеу объектісі бар түрлендіргіш контактісі қиындағанда немесе 

мүмкін емес болғанда (қозғалатын немесе жойылған объект, агрессивті орта 

және т.б.) немесе термотүрлендіргіштің орналастыруға байланысты объектінің 

температуралық ӛрісін ӛзгерту мүмкін емес болғанда қолданылады.  
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Ӛткізгіштер мен диэлектриктер арасында бірден шек қоюға болмайды. 

Неорганикалық заттардың кӛбісі ӛзінің электрлік қасиеттері бойынша 

ӛткізгіштерден де диэлектриктерден де ерекшеленеді, бірақ сонымен қатар 

ұқсастығы да бар. Осындай аралықтағы заттарды жартылай ӛткізгіштер деп 

атаймыз. Қалыпты жағдайда жартылай ӛткізгіштігі жылулық қозғалыс 

әсерінен атомнан бӛлінген бос электрондардың бір шама болуы  оларды 

металдарға ұқсас жасайды. Бірақ металдар мен жартылай ӛткізгіштер 

арасында үлкен ӛзгешелік бар: металл қатты суытылған болса да, онда 

әрқашан да бос электрондар болады. Ал жартылай ӛткізгіштерде температура 

тӛмендеген кезде электрондар тиым салынған аймақты ӛтіп, ӛздерінің 

атомдарынан үзілу үшін бӛлшектердің қозғалысының жылулық энергиясы 

жеткіліксіз. Сондықтан жартылай ӛткізгіштер суыған кезде ток ӛткізу қасиеті 

бірден азаяды Абсолютті нолге (-273,16°С) жақындаған кезде жартылай 

ӛткізгіштер оқшаулатқыш қасиетке ие болады, ӛйткені оның барлық 

электрондары валенттік аймақтың энергетикалық деңгейінде қалады да, 

ӛтімділік аймағына ӛте алмайды. Жартылай ӛткізгіштердің қызуына 

байланысты оның электрондар энергиясы да ұлғаяды және температураның 

кейбір мәнінде бір бӛлігі ӛтімділік аймағына ӛтуі мүмкін.  

Егерде температура одан да жоғарласа немесе белгілі бір бағытта 

сырттан электрлік ӛріс берілсе, электрондар атом ядросымен байланысын 

үзеді де, аймақтар арасында бос жүре алады. Егер температураны одан да 

жоғарлатсақ, жартылай ӛткізгіштер ӛткізгіш болады. Сӛйтіп, қалыпты 

жағдайда жартылай ӛткізгіштердің электрӛтімділігі металмен салыстырғанда  

миллион есе аз, ал оқшаулатқышпен салыстырғанда миллион есе кӛп. Егер 

оны тӛменгі температурамен суытсақ  жақсы оқшаулатқыш болады, ал егер 

қатты қыздырсақ жақсы ӛткізгіш бола алады. Жартылай ӛткізгіштегі 

электрӛтімділік оның бӛлшектерінің жылулық қозғалысының жылулық 

қозғалысың әсерінен ғана емес, сонымен қатар жарық сәулелерінің әсерінен 

де болады; бұл жағдайда жарық сәуле энергия сы бос байланысты электронды 

атомдарынан бӛледі.  

 Терморезисторлық ӚТ-тер өткізгіштен және шалаөткізгіштен 

жасалатын температура ӛлшейтін аспаптар болып екі топқа бӛлінеді. Олардың 

жұмыс жасау принципі жасалатын материалдарын электрлік кедергілерінің 

температураға тәуелді болуына негізделген.   

Сонымен қатар, терморезисторлық ӚТ-терде қолданылатын 

материалдардың кедергілерінің температуралық коэффициенттерінің (КТК) 

тұрақтылық қасиеттері ӛте жоғары болуы керек және алдын ала берілген 

номиналдық кедергілері дәл ӛлшенетін болуы керек. 

 

Жартылай өткізгіш аспаптарды температураны өлшеуге пайдалану. 

Диодтар мен биполярлы транзисторлардағы жартылай ӛткізгішті  р-п 

ауысудың сипаты температураға қатты тәуелді. р-п ауысу негізіндегі 

температуралық датчикті қарастырайық. А – диод, Б – диод сұлбасының 

негізінде қосылған транзистор.  
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8.1 сурет 

 

 Диодтан немесе диод сұлбасының негізінде қосылған транзистордан 

аққан токты мына формуламен табамыз:  

 
Мұндағы, I0- шамасы температураға қатты тәуелді болып табылатын 

қанығу тогы.  

q – электрон зарядының шамасы; 

k- Больцман тұрақтысы; 

Т - Келвин шкаласы бойынша берілген температура. 

 

        Кернеудің температураға тәуелділігін былайша жазамыз:  

 

 
 

мұндағы, Eg – абсолютті ноль температурасы кезінде кремний үшін 

тиым салынған энергияның аймағының ені; 

К – температураға тәуелді емес константа.  

 Кез келген диод немесе биполярлық транзистор температуралық датчик 

ретінде пайдаланылады. Транзистордан аққан токты мына формуламен 

анықтауға болады: 
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8.2 сурет - Жартылай ӛткізгіштік температуралық датчиктің 

беріліс функциясы 

 

9-дәріс. Фотодиодты  ӛлшеуіш түрлендіргіштер 

 

Дәрістің мақсаты  фотоэлектрлік ӛлшеуіш түрлендіргіштерді, олардың 

қосылу сұлбалары мен сипаттамаларын оқып үйрену болып табылады. 

 

Дәріс мазмұны: жұмыс істеу принципі. Фотодиодтардың негізгі 

сипаттамалары. Фотодиодтардың қосылу сұлбалары. Фотодиодтардың негізгі 

түрлері.  Фототранзисторлар. 

 

1905 жылы А. Энштейн жарықтың кванттық табиғатын болжаған (яғни, 

жарық элементар бӛлшектер ағыны – фотондардан тұрады, олардың 

әрқайсысысының берілген шартта энергиясы болады). Бір фотонның 

энергиясы анықталады: 

E = h·ν, 

 

мұндағы ν – жарық жиілігі; h=6.626075·10
-34

 – Планк тұрақтысы, Дж·c. 

Фотондардың сымдардың бетімен соқтығысуы бос электронның пайда 

болуына әкелуі мүмкін. Осы электронды бетінен жұлып алу үшін фотон 

энергиясының бӛлшегі ɸ қолданылады, ал басқа бӛлшегі кинетикалық энергия 

Km – фотоэлектрлік әсер түрінде электронға беріледі 

 

h·ν = ɸ + Km. 

 

Жарықсезгіш құралдарды (фотодетекторлар)  қолданған кезде міндетті 

түрде датчиктардың, сонымен қатар жарық кӛздерінің фотометрлік 

сипаттамаларын ескеру керек (сәулеленудің спектрлік диапазоны, сәулелену 

қабілеті, ашықтық және жарықтылық т.б.). Сәулелену ағынының (бірлік 

уақытта бӛлінетін энергия мӛлшері) кӛрінетін диапзон спектрін жарық ағыны 

деп атайды. Жарықтың ашықтығын әртүрлі түстермен салыстыру үшін 

арнайы бірлік люмен (лм) енгізілген. 
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 Электрмагнитті сәулеленудің фотондарын заряд тасымалдаушыларына 

тікелей түрлендіретін барлық құралдар кванттық детекторлар деп аталады. 

Мұндай жабдықтарға: фотодиодтар, фототранзисторлар және 

фоторезисторлар жатады.  

 Фотоэлектрлік ӛлшеуіш түрлендіргіштердің мақсаты: заттарды шеттетіп 

бақылау, олардың түрлерін анықтау және мӛлшерін есептеу. 

 

           Фотодиодтар. 

 

 
 

Фотодиод әдетте екі металл (біреуі p-, екіншісі n- аймақтың) 

шықпаларымен және металл немесе пластмасс қорғаныс корпусымен 

қамтамасыз етілген және электронды – кемтікті ӛтуі бар (p-n ауысуы бар) 

шалаӛткізгішті кристалл болып табылады.  

 

Жұмыс істеу принципі. 

Фотодиод – құрамында жарық ағынының оған құлау әсерінен 

қозғалмалы заряд тасымалдаушы туындайтын, p-n ауысу арқылы қосымша 

ток (фототок) пайда болатын, кері бағытта сыртқы қорек кӛзіне ығысқан 

жартылай ӛткізгіш диод. 

p-n типті жартылай ӛткізгіштердің ауысуының жан-жақта пайда 

болатын біріктірілген жетіспейтін еркін тасымалдаушылар қабаты 

p-n типті жартылай ӛткізгіштер жан – жаққа ауысқанда жетіспейтін 

еркін тасымалдаушыларымен біріктірілген қабаты пайда болады. Сыртқы 

кернеу болмаған кезде ауысу тогы нӛлге тең. Қорытынды ток мыналардан 

тұрады: 

- негізгі тасымалдаушы ток ( n-типті жартылай ӛткізгіштегі 

кемтіктерді  және n-типті жартылай ӛткізгіштегі электрондарды иондау 

кезінде пайда болады); 

- негізгі емес тасымалдаушы (n-типті жартылай ӛткізгіштегі 

электрондардың және n-типті жартылай ӛткізгіштердегі кемтіктердің 

жылулық қозуынан пайда болады). 

p-n ауысуындағы жарық кванттарының жұтылуы кезінде немесе оның 

шекарасының іргесінде жаңа заряд тасымалдаушылары түзіледі. Негізгі емес 

заряд тасымалдаушылары  ауданында туындайтын диффузиялық ұзындықтан 

аспайтын p-n ауысуына іргелес ара-қашықтықта p-n  ауысуына диффунделеді 

және одан электр ӛрісі әсерінен ӛтеді (ішкі кернеу түсірілгенде). Яғни, 
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жарықтандырғанда кері ток ӛседі. Кері ток тың ӛсу шамасы фототок деп 

аталады. 

Фотодиодтың вольт-амперлік сипаттамасы 9.1- суретте кӛрсетілген. 

 

 
 

9.1 сурет - Вольт-амперлік сипаттама 

 

Фотодиодтар фотогальваникалық және фотодиод режимінде жұмыс 

істейді: 

1) Фотогальваникалық режим -  ЭҚК фотосын генерациялау режимі. 

Фотодиод қандай да бір сыртқы қорек кӛзіне ие емес, генератор ретінде 

жұмыс істейді және бос жүріс кернеуімен немесе қысқа тұйықталу тогымен 

сипатталады Iкз. 

Фотогальваникалық режимде p-n ауысуға кернеу берілмейді – ол жарық 

әсерінен ӛзі пайда болады. Бұл жарық кванттарының заряд 

тасымалдаушыларына потенциалды p-n ауысуының барьерінен ӛтуіне 

кӛмектесетін қосымша энергияны хабарлаған кезде байқалады. 

Негізгі емес тасымалдаушылардың фототогы мына кейіптемемен 

анықталады: 

 
Мұндағы q – электрон зарядының мәні; 

Ƞ - кванттық шығыс, әрбір фотондардың жұтылған кездегі 

Электрондардың немесе кемтіктердің орташа саны; 

R – қуаты бойынша берілген коэффициент; 

λ – толқын ұзындығы; 

һ –Планк тұрақтысы; 

с= 299792458 – жарық жылдамдығы, м/с; 

Ф0 – ағынның орташа мӛлшері; 

Х – р облысындағы ағынның ӛту қашықтығы; 

α ≈ 10
5
 см

-1
 – жұтылу кӛрсеткіші. 
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Фотодиодтың шығысындағы бос жүріс кернеуі: 

 
мұндағы ІР – негізгі емес тасымалдаушылар тогы; 

І0 – электронды-кемтікті пардың жылулық генерациясынан туындайтын 

кері қараңғы тогы. 

Қысқа тұйықталу тогы: 

 

Іқ.т =Iр. 

 

2) Фотодиодты режим – ЭҚК кӛзінің кернеуі фотодиодтың кері 

бағытына қосылған кездегі режим. 

Фотодиод режимінде p-n ауысуына тіреуші кернеу беріледі. Қараңғыда 

жабық ауысудан ӛткен ток ӛте аз мӛлшерде болады. Бірақ жарықты қоса сала 

ток тез ӛсе бастайды. Сӛзсіз, электрондардың жарық кванттарымен 

«соғылған»  және олардың орындарында кемтіктердің пайда болуынан 

болады. 

Фотодиодтың вольт-амперлік сипаттамасын былай анықтауға болады: 

 

 

 

U – ағып жатқан токтың мӛлшерін анықтайтын ауысуға қоса беріліп 

отырған кернеу; 

ІР – р-облысындағы Х қашықтықтан ӛткен кедейленген қабатта ағын 

әсерінен пайда болатын фототок; 

К – Больцман тұрақтысы; 

Т – абсолют температура. 

Берілген ӚТ –терден жасалатын материалдар: кремний, германий. Сонда 

ӚТ ИКның жақыннан сәулененуі үшін қолданылады. 

 

Фотодиодтардың негізгі сипаттамалары: 

1) Ток сезімталдығы  (ӛлшем бірлігі ма/мм). 

2) Қараңғылық ток – қараңғыда орналасқан фотодиодтың шығысындағы 

тұрақты болатын ток (бірлігі нА – бірлігі мА). 
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3) Кешігу уақыты (~10
12

 с) – жарықтандыру басталғаннан кейін фототок 

ӛте тез пайда болады. 

4) Номиналды жұмыс кернеуі (бірлік және ондаған В). 

Режимдердің ерекшеліктері: 

1) ФД-режим сызықтығымен, аз кешігу уақытымен (ӛлшем бірлігі 

нс) және жиіліктердің жуан сызықтылығымен сипатталады, біршама 

қараңғыдағы – бірлік және ондаған нА тогы бар. 

2) ФГ-режим жүктеме кедергісіне байланысты сызықты және 

логарифмді сипаттамамен сипатталады.  

Аз мӛлшердегі қараңғыдағы ток пен біршама кешігу уақыты (жүздеген 

нс) байқалады. 

3) Кернеудің шығысындағы біршама температураға тәуелділік. 

 

Фотодиодтардың қосылу сұлбалары. 

Негізгі қосылу сұлбалары мына режимдердің жұмысына қатысты: 

1) ФД-режим (9.2, а, б. сурет); 2) ФГ-режим (9.3, а, б. сурет); 

 
 

9.2 сурет - Фотодиод режиміндегі қосылу сұлбасы 

 

 
 

9.3 сурет - Фотогальваникалық режимдегі қосылу сұлбасы 

 

Фотодиодтың негізгі түрлері 

Барлық фотодиодтарды тағайындалуына және құрылымына байланысты 

келесідей топтарға бӛлуге болады: 
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1) PN фотодиодтары. Бұл диодтардың бетіне SiO2 қабаты жағылады. 

Мұндай фотодиодтар қараңғыланған токтың аз  мӛлшеріне ие болады.  

2) PIN фотодиодтары. Оларда p және n қабаттары арасындағы 

жылдамдықты арттыру үшін жоғары меншікті кедергісі бар қосымша қабат 

қалыптасады. Тӛменгі ағу тогы мен жоғары тесу кернеуі бар. 

3) Шотки фотодиодтары. Оларда н-қабатында Шотки барьерін 

қалыптастыру үшін алтынның жұқа қабаты болады. Бұл диодтарда УФ 

сәулеленуге сезгіштігі ӛте жоғары болады. 

4) Тасқынды фотодиодтар . Кӛшкін процесі арқылы фотодиодтағы 

ток біршама ӛседі. Мұндай құрылғылар күшейткіштер сияқты жұмыс істейді, 

бұл оларды ӛте тӛменгі деңгейдегі жарық сәулелерін тапқанда мінсіз етеді. 

p-n ауысуы бар фототранзисторлар интегралдық кремний сұлбалар 

технологиясы бойынша жасалады. Фототранзистордың қарапайым n-p-n 

транзисторынан айырмашылығы оның эмиттерлік ауысуында мӛлдір терезе 

орналасқан, ол ӛткеннен кейін жарық базаға түседі.  Жарық кванттарының 

қозғалысының арқасында пайда блған заряд тасымалдаушылары база тогын 

құрады. Коллектор тогы транзистордың жұмыс принципімен сәйкесінше һ213-

рет кӛбірек болады. Кремнийлі транзистордың ток тасымалдау 

коэффициентінің мәні әдетте 50...200 аралығын құрайды. 

Фототранзисторлар фотоэлектрлік түрленуден басқа детектордың 

сезгіштігін арттыратын токты күшейту функциясын атқарады. Коллектор-база 

ауысуы 9.4 суретінде кӛрсетілгендей кері ығысқан диод болып табылады.  

Транзисторды қорек кӛзі орналасқан сұлбаға (батареяға) қосқанда, 

құрамында база-эмиттер ауысуы бар контурдың ішінде индукцияланған ток 

аға бастайды. Фототранзистордың ішіндегі токты күшейту  қалыпты 

биполярлық транзистордағыдай болады. Осының нәтижесінде коллекторлық 

ток біршама үлкейеді. 

9.4- суретте кӛрсетілгендей биполярлық транзисторлар үшін база 

ауысуын басқару сыртқы жарық ағыны арқылы жүргізіледі. 

 

 
 

9.4 сурет - Фототранзистордың эквиваленттік сұлбасы 

 

Коллектор тогы тең болады:  
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I k=I b·(1+β)=(1+ β)·(I 0+I p), 

 

 

мұндағы ІБ – база тогы; 

β – ортақ эмиттер режиміндегі транзистордың ток бойынша күшейту 

коэффициенті; 

І0 – кері қараңғыланған ток; 

ІР – Х қалыңдығы бар қабаттан ӛткен Ф0 монохроматтанған ағынның 

фототогы; 

Осылайша фототранзисторды транзисторге қосылған фотодиод ретінде 

қарастыруға болады: біреуі базадан ІЕ-фототогын береді, ал екіншісі β 

күшеюін қамтамасыз етеді. 

 

10-дәріс.  Электрохимиялық ӛлшеуіш түрлендіргіштер 

 

Дәрістің мақсаты: электрохимиялық ӛлшеуіш түрлендіргіштердің қосылу 

сұлбаларын және сипаттамаларын зерделеу болып табылады. 

 

Дәріс мазмұны: потенциометрлік ӚТ. Амперметрлік ӚТ.  

Кондуктометрлік ӚТ. 

 

Химиялық кӛрсеткіштер белгілі бір химиялық заттарға, немесе 

химиялық әрекеттесулерге әрекет етеді. Олардың тағайындалуы – газды және 

сұйық фазаларда химиялық реагенттерді идентификациялау және санын 

анықтау (қатты затттарға химиялық кӛрсеткііштер іс жүзінде 

қолданылмайды). 

Электрхимиялық ӚТ. 

 
10.1 сурет - Электрхимиялық ӚТ-дің жұмыс істеу принципі 

 

Электрхимиялық ӚТ-дің жұмыс істеу принципі электролит ерітіндісі 

мен электродтары (анод пен катод) бар ыдысы ретінде электрхимиялық 

ұяшығындағы ерекше электрхимиялық әрекеттесуге негізделген. 

Сарапталатын газ ұяшықты толтырып тұрған электролитпен химиялық 

әрекеттесуге түседі. Нәтижесінде ерітіндіде қуатталған иондар пайда болады, 

иондар арасында, пробадағы сарапталатын құрауыштың концентрациясына 
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пропорционал болатын электр тогы ӛте бастайды. Электр кӛрсеткіші пайда 

болған электр белгісін ӛндейді. 

Электрлі-химиялық ӚТ барлық химиялық кӛрсеткіштердің арасында ең 

әмбебап болып табылады. Әрекет етуіне байланысты олар былай бӛлінеді: 

1) Потенциометрлік – ӛлшеуіш электрод пен салыстыру электрод 

арасында пайда болатын потенциалдар айырмасын ӛлшейтін кӛрсеткіштер. 

2) Амперометрлік – жұмысы ӛлшенетін тізбегінде токтың ӛтуімен 

байланысты кӛрсеткіштер. 

3) Кондуктометрлік – кернеу немесе ток жіберілетін, химиялық 

тӛзімді материалдардан жасалған екі электроды бар кӛрсеткіштер. 

Кез келген электрхимиялық кӛрсеткіштердің құрылымында, кем дегенде 

екі арнайы, араларында химиялық әрекеттесу ӛтетін немесе осы әрекеттесу 

үдерісінде пайда болатын зарядтардың ауысуы болып жататын, электрод бар 

болады. Электродтар каталитикалық металдардан, платина немесе палладий 

сияқты немесе кӛмірлік жабылғысы бар металдардан жасалады. Сарапталатын 

ерітіндінің кӛп мӛлшері әрекеттесуге түсу үшін   электрод ауданы 

мүмкіндігінше үлкен етіп жасалады, себебі бұған шығатын белгінің мӛлшері 

тәуелді. 

 
10.2 сурет - Электрохимиялық датчиктің сұлбасы 

10.2 суретте кӛрсетілгендей электрхимиялық датчиктің сұлбасы 

кӛрсетілген. Химиялық әрекеттесуге қатысушы WE электроды жұмысшы 

электроды деп аталады. Элекр белгісі, электрлитикалық болуы міндетті емес 

қосалқы АЕ электродына қатысты ӛлшенеді. Үшінші электрод – эталондық 

(RE), жұмысшы электродты поляризациялануыдан пайда болатын қатені 

түзету үшін пайдаланылады. 

Электролит – бұл, зарядтар тасушы болып электрондар емес, иондар 

болып табылатын орта. Бұл шарт, сарапталатын химиялық әрекеттесуларды 

таңдауда алғашқысы болып табылады. Электродтар мен электролиттен 

тұратын анықтауыш электрхимиялық ұяшық деп аталады.  

Ең қарапайым электрхимиялық ұяшық электролитке орналастырылған 

екі электродтан тұрады. Сарапталатын газ, мәселен СО, жұмысшы 

электродпен әрекеттеседі, нәтижесінде СО2 молекулалар мен бос электрондар 

пайда болады. Зарядталған бӛлшектер екінші электродпен тартылады, егер де 

ортада оттегі болған жағдайда су пайда болады. Осылайша электрхимиялық 

ұяшығында СО СО2 –е түзіледі. Егер электродтарды тізбектеп резисторлармен 
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қосатын болсақ, және ондағы кернеуді ӛлшейтін болсақ, ол ӛтіп тұрған токқа 

да, зерттелетін газдың концентрациясына да пропорционал болады. 

 

Потенциометриялық ӨТ. 

Бұл кӛрсеткіштер, электрхимиялық ұяшықтарда электрод-электролит 

шекарасында болып жатқан тотықтандыру-қалпына келтіру әрекеттесулер 

тепе-теңдігіне әрекеттесушілердің шоғырлануына әсер етуіне негізделген. 

Осы шекарадағы электр потенциалы, электродтың біреуінде (бұл ретте- 

катодта) болып жатқан химиялық әрекеттесу арқылы пайда болады және 

жартыұяшықтың әрекеттесуі деп аталады. Термодинамикалық тепе-теңдік 

жағдайында Нернст теңдеуін пайдалануға болады.  

 

 
 

(Е=59,16 мВ 25ºС температурасы кезінде). 

Мұндағы Е0 – Т=18ºС температурасы және ерітіндінің орташа 

концентрациясы кезіндегі электродтық потенциал;  

R – әмбебап газ тұрақтысы (8,317 Дж/К); 

Т – абсолют температурасы; 

n –электрон саны; 

F – Фарадей тұрақтысы (96493 Кл); 

γ0, γ ᵝ -ерітіндіні қышқылдандыру және қалпына келтірудің белсенділік  

коэффициенті; 

С0, СВ - ерітіндіні қышқылдандыру және қалпына келтірудің 

концентрациясы. 

Потенциометриялық кӛрсеткіштерінде әрекеттесу электродтың екеуінде 

де бір уақытта ӛтеді. Алайда сарапталатын реагенттер олардың біреуіне ғана 

қатысады. 

  Потенциометриялық кӛрсеткіштің ұяшығының потенциалын ӛлшеуі іс 

жүзінде нӛлдік қуатта, басқаша айтқанда кваззитепе-теңдікте орындалады, ол  

үшін, кіру импедансы ӛте жоғары, электрметр деп аталатын, ӛлшеуіш 

құрылғы қажет. 

 

Амперометрлік ӨТ. 

 
 

10.3 сурет 
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1956 ж. жасап шығарылған, оттегіні анықтауға арналған Кларк 

кӛрсеткіші амперометриялық химиялық кӛрсеткіштердің мысалы бола алады. 

Кларк элементінің әрекет ету принципі, мембранадан тесіп ӛтетін оттегі 

молекулаларының электролит ерітіндісі арқылы металды катодқа қарай 

қозғалысына негізделген. Тотықтандыру-қалпына келтіру екісатылы 

әрекеттесудің ӛту нәтижесінде катод арқылы ӛтетін ток ұлғаяды. Бұл 

әрекеттесуді мына түрде жазып алуға болады:  

 
10.4 сурет Кларк элементінің сызбасы кӛрсетілген, мұнда 

анықтауыштың ішінде орналасқан катод та, анод та сыртқы ортамен 

қатынаспайды. Бұл үлгіде мембрана-электролит-электрод жүйесі, мембрана 

бетіндегі парциалдық қысым р0 тепе-теңдік қысымына тең, ал катодтағы 

қысым нолге тең, бірӛлшеуішті жүйе ретінде кӛрсетілген. Кӛрсеткіштердің 

электродтары арқылы ӛтетін ток стационар жағдайда мына ӛрнекпен 

анықталады: 

 

 
 

мұндағы А – электрод бетінің ауданы; 

am – мембранадағы оттегінің еру коэффициенті; 

F – Фарадей тұрақтысы; 

Dm – диффузия коэффициенті; 

хm – мембрана қалыңдығы. 

Ток мӛлшері электролит қабаты мен оның диффузиялық қасиеттеріне 

тәуелді емес. Оттегіні ӛткізгіш мембраналар, әдетте, тефлоннан жасалады. 

Кӛрсеткіштің сезімталдығы ток пен оттегінің парциалды қысымына 

қатынасына тең: 

 
Мысалы, мембрананың қалындығы 25 мкм және катодтың ауданы 2·10

-6
 

см
2
    уағында Кларк элементінің сезімталдығы  10

12
А/мм сынап бағанасын  

құрайды. 

 
10.4 сурет - Кларк элементінің сұлбасы 
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Кондуктометриялық ӨТ. 

Ӛткізгіштің электрхимиялық кӛрсеткіштер электрхимиялық 

ұяшығындағы электролит ӛткізгіштігінің ӛзгерісін ӛлшейді. Электрхимиялық 

кӛрсеткіштердің импедансы сыйымдылықты болуы мүмкін, бұл 

электродтардың поляризациясы мен зарядтарды ауыстыруымен байланысты. 

Су ерітіндісінде орналасқан екі электродқа кернеу беріледі. Ӛлшеуіш 

түрлендіргіш кернеудің құлауын электрӛткізгіштік, шоғырлану немесе 

меншікті кедергі шамасына түрлендіреді. 

Гомогенді электролиттік ерітінділерде электролит ӛткізгіштігі G (Ом
-1

) 

электр ӛрісі бойы электродтар арасындағы қашықтығы L-ға кері 

пропорционал және электрхимиялық ұяшығының электр ӛрісіне 

перпендикуляр, кӛлденең қимасы A-ға пропорционал: 

 
мұндағы ρ (Ом

-1
·см

-1
) - иондардың шоғырлану мен зарядтардың 

шамасымен анықталатын электролиттің меншікті ӛткізгіштігі. 

Электролиттер ӛткізгіштігін кондуктометриялық кӛрсеткіштер 

кӛмегімен ӛлшеу тәсілдері кӛп жылдар бойы ӛзгермей келеді. Әдетте 

электрхимиялық ұяшықтар (ЭхҰ) Уитстон кӛпірдің резистік білектің біреуіне 

қосылады (10.4 сурет). Бірақ, қатты денелердің ӛткізгіштігін ӛлшеуден бӛлек , 

электролиттердің ӛткізгіштігін ӛлшеу барысында электродтардың 

поляризациясына байланысты кедергілер пайда болады. Бұған қоса, 

электродтар беттерінде зарядтарды ауыстыру үдерістер болып жатады. 

Сондықтан кондуктометриялық кӛрсеткіштердің жұмыс істеуі, бұл үдерістер 

болмайтын кернеуде ӛткені абзал. Ұяшыққа кернеу берілгенде электродтың 

әрқайсысының жанында екіқабат пайда болады, мұны ӛткізгіштікті ӛлшеу 

барысында ескеру керек. Осындай әсерлердің әсер етуі L /A қатынастың мәні 

жоғары болатын электрхимиялық ұяшықтарды пайдалану барысында тӛмен 

болады, б.а. ұяшықтардың кедергісі 1.....50 кОм интервалында жатуы тиіс. 

Осы шартты орындау үшін электрод бетінің ауданы кіші болуы абзал, ал 

олардың арасындағы қашықтық керісінше үлкен етіп жасалуы керек. Бұл 

бірақ ат Уитстон кӛпірінің сезімталдығын кемітеді. Осы қайшылықтан арылу 

үшін ұяшықтың кӛпэлектродты құрылымы қолданылады.  

 

 
 

10.5 сурет - Уитсон кӛпірі арқылы ӛткізгішті ӛлшеу 
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Ӛткізгіштіктің ӛлшеуі тұрақты токта орындалмау керек, ӛйткені бұл 

поляризацияға – электр тогының электрод беттері арқылы ӛтуіне байланысты 

электрод беттерінің және оларға жақын орналасқан электролит қабаттарының 

қасиеттерінің ӛзгеруіне, сондықтан да электролиз себебімен ерітінді 

кедергісін ӛзгертуіне апарып соқтырады. 

Қорытынды:  ӛнеркәсіпте химиялық датчиктер технологиялық үрдіске 

бақылау жасау үшін және жұмыс бӛлмелердегі ортаның мониторингі, 

адамдарға зиянды құрауыштардың шоғырлануын анықтау үшін қолданады. 

Химиялық кӛрсеткіштердің негізгі осалдығы – зерттелетін химиялық 

әрекеттесулер ӛкінішке орай қалпына келтілмейтін жағдайына дейін 

кӛрсеткіштің ӛзіне де әсер етеді.  

 

11-дәріс. Ионизациялық  ӛлшеуіш түрлендіргіштер 

 

Дәрістің мақсаты: ионизациялық  ӛлшеуіш түрлендіргіштердің түрлері мен 

сипаттамаларына талдау жасау болып табылады. 

 

Дәріс мазмұны: ионизациялық камералар. Газды разрядты есептегіш 

Сцинтилляторлық детектор. Жарты ӛткізгіштік детекторлар. 

 

Осы кластағы ӚТ, кейбір газдар мен қатты денелердің, оларға ионизация 

сәулерлермен әсер ету кезінде иондық бу шығара алу қабілетіне негізделген. 

Ионизация, зарядталған бӛлшектердің заттың атомдары арқылы үлкен 

жылдамдықпен ӛту кезінде пайда болады. Осы кезде пайда болатын 

электрмагниттік күштер атомдардан электрондарды жұлып алып иондық буды 

қалыптастырады. 

Ионизациялық ӚТ – бұл радиоактивті сәулелер қарқындылығын электр 

шамаға түрлендіргіштер. Оларға жататындар: 

- ионизациялық камералар; 

- газды разрядты есептегіш; 

- сцинтилляторлық детектор; 

- жартыӛткізгіштік детекторлар. 

 

Ионизациялық камералар. 

Радиоактивті бӛлшектер камарадан ӛту кезінде газ молекулаларын 

ионизациясын және қозғауын тудырады. Ионизация үрдісін қозғау үшін 

бӛлшектің энергиясы, кем дегенде газдың молекулаларын ионизациялау 

энергиясына тең болатындай болу керек. Газ детекторлар кӛбісінде 

пайдаланылатын ионизация энергиясы 10...20 эВ құрайды. 11.5 суретінде 

ионизациялық камераның сызбасы кӛрсетілген. Ионизация үрдісі жоқ болған 

кезде электр тізбегі арқылы ток ӛтпейді, себебі электрод араларында электр 

ӛткізбейтін орта орналасқан. Электродтар арасындағы газда электр ӛрісі 

жасалады (кернеу беру арқылы). Камераға түсетін радиоактивті бӛлшектер 

иондар пайда болуына әкеледі. Мұнда электр ӛрісінің әсерінен оң иондар 
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катодқа, ал теріс иондар анодқа қарай қозғалады, бұл – тізбекте электр тогын 

пайда болуына әкеледі.  

 

 
 

11.1 сурет - Ионизациялық камера 

 

11.1 суретінде кӛрсетілгендей, берілген кернеудің тӛменгі мәндерінде 

иондар қатты рекомбинациялайды, сондықтан шығатын ток кернеуге 

пропорционал болады. Потенциялар айырымы арқанда рекомбинациялар 

саны, барлық иондар электродқа жете алатын сәтке дейін азаяды, одан кейін 

ток кернеуден тәуелсіз бола бастайды, бірақ оның шамасы бұрынғыдай 

сәулелендіру қарқындылығымен анықталады. Бұл аймақ толу аймағы деп 

аталады. Осы аймақ ионизациялық камераның қалыпты жұмыс аймағы болып 

табылады. Кернеудің ары қарай арту жағдайында фотокӛбейту құбылысы 

пайда болады. 

Рекомбинация – бос электрондар мен молекулалық иондардан 

нейтралды атомдар мен молекулалардың пайда болуы. Рекомбинация, қарсы 

тұратын факторлар жоқ болғанда зарядталған бӛлшектердің толығымен 

жойылуына әкеледі.  

 
11.2 сурет 

 

Ионизациялық камерадағы токтың кернеуден тәуелділігі. 

Анодта ток пайда болады: 

I=qe·n·N0. 

Мұндағы qe – электрон заряды (1,6·10
-19

 Кл); 

n – 1 с ішіндегі пайдалы кӛлемге түсетін бӛлшектер саны; 

N0 – әр иондық жұп бӛлшектерінде қалыптасу мӛлшері; 

І=10
-11

...10
-14

 Кл – қуат мӛлшеріне байланысты. 
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Ионизациялық камераның қасиеті: пайдалық кӛлемнің үлкен мӛлшері 

және шығу белгісінің тіксызықтылығы. 

 

Газды разрядты есептегіштер. 

Газды разрядты есептегіштер пропорционалды есептегіштер мен Гегер – 

Мюллер есептегіштеріне бӛлінеді.  

Гегер-Мюллер есептегіші жоғары кернеу берілген екі электрод 

орналасқан балонынан тұрады. (шыныдан, металдан жасалған) балон 

сиректелген газбен (гелий, аргон) толтырылған. Зарядталған бӛлшектер газ 

молекулаларын ионизациялайды, газ ӛткізгіш болады. Нәтижесінде газда 

разряд пайда болады. Ол құралғының сәйкес кӛрсеткішіне түрлендіріледі. 

Есептегіштер сәулеленуді барлық бетімен қабылдайды, немесе ол үшін 

балонда арнайы «терезе» ескеріледі. 

Гегер-Мюллер (Г-М) есептегіші 1928 жылы ойлап шығарылған және 

осы уақытқа дейін кең кӛлемде таралып пайдаланылуда, бұл оның 

қарапайымдылығы мен арзандылығына байланысты. Г-М есептегіштері – 

қоздыру үшін кернеудің ӛте жоғары мәндерін пайдаланумен ерекшеленетін 

ионизация сәулелену кӛрсеткіштерінің ең кӛп таралғандары.  

Жоғары кернеудің ӛзі разрядты құбылыстарға себеп бола алмайды. 

Бастапқы жағдайда есептегіш, оның газды ортада ионизация орталығы – 

сырттан келген ионизациялайтын бӛлшегімен тудырылатын иондар мен 

электрондар ізі пайда болғанша, қала береді. Алғашқы электрондар электр 

ӛрісінде жылдамдығы кӛбейіп, «жолда» газды ортаның ӛзге молекулаларын 

ионизациялайды, жаңа электрондар мен иондарды кӛбейтеді. Кӛшін ағыны 

сиякты дамып, бұл үрдіс электрондар арасындағы кеңістікте, оның 

ӛткізгіштігін қатты арттыратын, электронды-ионды бұлттың пайда болуымен 

аяқталады. Газды ортада (балон шыныдан жасалған жағдайда) кӛзбен 

кӛрінетін разряд пайда болады.  

Кӛшкін сияқты үрдіс екі тәсілмен токтатылады:  

- УК – сәулені сіңіретін инерттік газдың болуы; 

- үлкен (2...10 МОм) анодтық кедергіні R1 қосу (11.3 сурет). 

-  

 
11.3 сурет - Гегер-Мюллер есептегішінің қосылу сұлбасы 
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Кернеу U=300...1000 В.  

Кіру импульсті СП1 және СП2  паразиттік сыйымдылықтарымен 

бұрмалануын азайту үшін ескеріп: 

 

R1·(CП1+С1)=R2·(СП2+С2), 

 

С1 және С2 сыйымдылықтар негізінде сүзгі орнатылады. 

Тіркеу үшін әсерлілігі  α, β бӛлшектердің 100 %, γ - бӛлшектері үшін 

1%. Электрод, үстіне γ - сәулелер түскен кезде электрондарды шығаратын 

арнайы затпен жалатылады.  

 

Сцинтиляциялық детекторлар.  

Сцинтилляциялық детектор блоктары (SC-типті) энергияның 

(толқындар ұзындығы) 5...40 кэВ (0,03...0,25 нм) диапазондағы ренгендік 

сәулелерді тіркеуге арналған. Энергияны жұмыс диапазонындағы есеп 

айырысу әсерлілігі 90 пайыздан кем емес. Анықтау блоктары ренгендік 

сәулелердің (3...5)х10
5
с – 1 дейін қарқындылығында жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді. 

Сцинтиллятормен фотоэлектрондық кӛбейткішті (ФЭК), ФЭК электрлік 

қорек кӛзін және ФЭК импульстарын күшейту мен тіркеуін 

қамсыздандырушы радиотехникалық аппаратураның үйлесуі сцинциляциялық 

детектор деп аталады (11.4 сурет). 

Сцинтилляторлар – (кванттардың, электрондардың, бӛлшектердің) 

ионизациялайтын сәулелерді сіңіру кезінде жарықты шығаруға қабілеті бар 

заттар. Бұл құбылыстың атауы – флуоресценция. 
 

 

 
 

11.4 сурет - Сцинтилляторлық детекторлар 

 

Сцинтциляторға түскен кезде, зарядтталған бӛлшек оның 

молекулаларында ионизациялайды және қоздырады. Ӛте қысқа мерзім ішінде 

(10
-6

...10
-9

 секунд) осы молекулалар бірқалыпты жағдайға түседі, фотондарды 

шығарады – сол кезде сәуле жарқ ете түседі (сцинтциляция). Фотондардың бір 

бӛлігі ФЭК фотокатодына түседі және одан фотоэлектрондарды кағып 

шығарады, бұлар ФЭК-ке берілген кернеудің әсерімен кӛзделеді және 

алғашқы электродқа (динод) бағытталады. Екінші реттегі электронды эмиссия 
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нәтижесінде электрондардың саны кӛп артады және ФЭК шығысында кернеу 

импульсі пайда болады, ол күшейеді және радиотехникалық аппаратурасымен 

тіркелінеді. 

Зарядталған бӛлшектерді анықтау үшін органикалық (антрацен, толуол) 

және бейорганикалық (цинксульфиді, натрийодиді) материалдары 

қолданылады. 

Сцинтциляциялық детекторлардың артықшылығы: сәулеленуді 

анықтаудың жоғары нәтижелігі. 

 

Жарты өткізгіштік детекторлар. 

11.5 суретінде жарты ӛткізгіштік детектордың сызбасы кӛрсетілген 

(сызылған жерде сезімтал аймағы кӛрсетілген):     n    - электрондық ӛткізгіші 

бар жарты ӛткізгіштік,   p - кемтікті ӛткізгіштігі бар жарты ӛткізгіштік, Ge      - 

германий меншікті ӛткізгіштігі (і) бар,  V -тұрақты кӛзінің кернеуі.  

Сезімтал аймақ бетіне себілген электродтарға берілген кернеу әсерінен, 

электрондар мен кемтіктердің қозғалысы пайда болады, ток импульсі 

қалыптасады. Жарты ӛткізгіштік кристалына бірнеше кВ дейін кернеу 

беріледі, бұл детектор кӛлемінде бӛлшекпен жасалған барлық зарядтардың 

жиналуын қамтамасыздандырады. 

 

 
11.5 сурет - Жартылай ӛткізгіш детектор 

 

Детекторлардың кең кӛлемде таралғандардың біреуі – бұл, беттегі-

тосқауылды (11.6 сурет), алтынның жұқа қабатын кремнийге (немесе 

германий) жалату жолымен жасалады. Кремний қабатының барлық 

тереңдігіне жайылуы мүмкін, (қалыңдығы 1 мм кем) жұқартылған қабаты бар 

(диаметрі 1 см жақын) дӛңгелек пластина түрінде. Осындай детекторлар, 

қатты ионизациялайтын заттардың, мысалы,       α, β   -бӛлшектер, толық 

энергиясын ӛлшеу үшін қолданады. Ионизацияның бір актісіне сәйкес 

болатын белгісінің үлкендігіне байланысты осындай құрылғылар басқа 

түрдегі детекторлармен салыстырғанда бӛлшектердің энергиясын жоғары 

дәлдікпен ӛлшейді. 
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11.6 сурет - Беткейлі-тосқауылды жартылай ӛткізгіш детектор 

 

Жарты ӛткізгіштердің артықшылығы: кіші ӛлшемді, тӛзімді, 

сызықтылығы, яғни сигнал қабылдаған энергиясына пропорционал, 

жылдамдықтың жоғарылығы.  

Қорытынды: жарты ӛткізгіштік детекторды қолдану барысында 

олардың мына ерекшеліктерін ескеру керек: құрылғының сезілмеу аймақтың 

болуы және радиациялық зақымдану мүмкіндігі. Бұл құбылыспен күресу әдісі 

детекторқа сәуленің түсу бұрышын ӛзгертуі болып табылады. 

 

12-дәріс. Электрмагниттік ӛлшеуіш түрлендіргіштер  
 

Дәріс мақсаты: электромагниттік ӛлшеу түрлендіргіштерін зерттеу 

және олардың сұлбаларын қосу болып табылады.  

 

Дәріс мазмұны: индуктивті ӛлшеуіш аспап. Кӛлденең сенсорлық 

индукция. Индукциялық ӚА.  

 

Индуктивті өлшеуіш аспап. 

Индуктивті ӛлшеуіш аспаптағы индуктивті  магнитӛткізгіштік 

ӛлшенетін шаманың әсерінен жылжитын жылжымалы элементі бар   

катушканы білдіреді.   Әуе саңылауының ӛзгеруі салдарынан магнитты сымда 

оның магниттік кедергісі ӛзгереді. Индуктивтік ӛлшеуіш түрлендіргіш 

ондаған кГц кернеу жиілігіне дейін қоректенетін аспап синусоидалды тізбекке 

паразиттік гармоникаларды жою үшін қосылады. 

Түрлендіргіш әуе саңылауының айнымалы ұзындығы (магнитті емес) 

бар  түрлендіргіш (12.1а сурет)  және плунжерлік типті түрлендіргіш болып 

ажыратылады. (12.1б сурет). Біріншісі   шағын орын ауыстыруды ӛлшеу үшін 

(0,1.......10 мм), ал екінші 10....100 мм орын ауыстыруды ӛлшеу үшін 

пайдаланылады. 

 

 
 

12.1 сурет - Индуктивті ӛлшеуіш түрлендіргіш 
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Функцияны түрлендіру үшін түрлендіргіштің әуе саңылаумен былайша 

айқындауға болады. Индуктивтілік катушкалар L=wф/L тең болады. W-орам 

саны, Ф-магнит ағыны, L-магниттік ӛрістің индуктивтілігі:  

 

L=HL/w, L=w2Ф/Hl, 

 

магнит ағынының еріксіз шашырауы  және қисық сызықты магниттеу арқылы 

анықтауға болады:   
 

RM=Rc+ R3, 

 

RM- ӛлшеу аспабының магнит тізбегінің кедергісі; 

Rc -болат ӛзегінің магнит кедергісі; R3-әуе саңлауының магниттік 

кедергісі. 

RC = LC / μ2μ0Sc. 

 

μ0 = 4π·10
-7

Гн/м; 

 μ2- магниттік материалдардың үйкеліс коэффиценті; 

 lc- электр желісі болат ӛзегі орташа ұзындығы;  

Sc –ядро қимасының ауданы. 

 

R3=2δ/ μ0S. 

 

δ-әуе соққыларының құны; S- қимасының ауданы. 

Егер Sc=Sз онда:  

Rм=lc/μ2μ0S+2δ/ μ0S; 

L=w
2
S μ0/(2δ+ lc/μ2) 

 

катушкалардан белсенді қарсылық жоқ, импеданс тең болады 

 

Z(δ)=jwL=jw
2
ω μ0S/2δ+ lc/ μ, 

 

μ2>>1 болса, lc/ μ<<δ, онда: 

Z(δ)=jw
2
ω μ0S/2δ. 

 

Δδ/δ0=0.1…0.15 болса, бейсызық сипаттамалары 1…3%-ды құрайды. 

 

Яғни, ауаның құнына емес сызықтық тәуелді кедергісі конвертер 

(магниттiк емес) ресімдеу болып табылады. 

Индуктивті ЖК тәжірибеде сызықтық пайымдауларға ғана емес 

түсіндірді, бірақ негізінен конвертер тӛмендеуі қате дифференциалды 

инверторлар (12.2 сурет) дерлік тек қана қолданылды. 
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12.2 сурет - Дифференциалды ӛлшеуіш аспап 

 

12.3-суретте ӛлшеу аспабы  сипаттамаларының сызықтық бӛлігі (бір 

түрлендіргіші салыстырғанда екі есе, яғни түрлендіргіш, сезімталдығын) 

айтарлықтай кеңейгені анық, оның дифференциалды айырбастау ӛлшеу 

аспабы функциясын кӛрсетеді. Бұл жағдайда, якорьдың жұмыс қозғалысы    

Δδ=(0,3-0,4) δ0 дейін артуы мүмкін. 

 

 
 

12.3 сурет - Дифференциалды ӛлшеуіш аспаптың түрлену функциясы 

 

Ӛлшеу құралдарының индуктивті қателіктері: 

1) Температуралық қате- ораманың және болат ӛткізгішінің қарсылық 

кӛрсету компонентінің ӛзгеруіне байланысты. 

2) Кернеу ӛзгерген кезде магниттік қарсылық және сезімталдық 

ӛзгереді. 

3) Қосымша қателіктер электрмен жабдықталған жиілігі және гармоника  

жоғары  болуына байланысты. 

Ӛзгеру диапазоны +-0.1...+-200 мм, сызықтығы 0.5...2 % құрайды. 

 

Көлденең сенсорлық индукция. 

Объектінің орнын анықтау үшін тағы бір кӛлденең сенсорлы индуктивті 

құрылғы контактісіз сенсор деп аталады. 

Бұл сенсор ферромагниттік материалдардан жасалған объектілерді 

салыстырмалы шағын ығысуды ӛлшеу үшін пайдаланылады. Атауынан 

кӛрініп тұрғандай, мұндай детектор катушкалар магнит ӛрісін әсер нысанға 

қашықтықты анықтайды. Катушканың индуктивтілігі сыртқы тізбектермен 

ӛлшенеді  (12.4 сурет). 
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12.4 сурет -  Индуктивті кӛлденең датчик 

 

Түрлендіргіштің жұмыс жасау принципі ӛзара индукция құбылысына 

негізделген.  

Кӛлденең сенсорлық индукцияның артықшылықтары: затпен ӛзара іс-

қимыл ғана магниттік ӛріс арқылы жүзеге асырылатындықтан түрлендіргіш 

контактісіз құрылғы болып табылады. 

Кӛлденең сенсорлық индукцияның кемшіліктері: тек ферромагниттік 

объектілерімен жұмыс істеу және тек шағын қашықтықты ӛлшеуге болады. 

Ең танымал ферромагниттік материалдар-темір, кобальт және никель, 

кремний ағыны зарядталған магнит ӛрісін жасайды. Ферромагниттік 

материалдар электрондық орбита арқылы шағын магнит ӛрістеріне  осылайша 

бӛлінеді. Сыртқы ӛріс ферромагниттік орамдарда немесе тұрақты магнитте 

қолданылады. Әдетте, бір бағытта бағдарланған жіптер, аз топтарға 

біріктірілуі домендер деп аталады. Домендер материалы еркін бағытта 

бағытталған. 

Катушкалар нысанға ферромагниттік диск арқылы бекітілген. 

Катушкалар қоса берілген қозғалатын объектінің жерде бірінші шектеу еңсеру 

үшін мұндай құрылғының тағы бір нұсқасы стационарлық орында болады. 

Мұндай құрылғының тағы бір нұсқасы бар: катушка нысанға бекітіледі және 

негізгі бекітілген. Алайда, мұндай құрылғылар тек кішкентай ғана қозғалысты 

анықтай алады, сонымен қатар, олар дифференциалды салыстырғанда ӛте 

нашар. Бірақ, олар табысты кез келген қатты материалдан жасалған заттаран 

табады. Дабыл детекторларын жуықтау ретінде пайдалануға болады. 

 

Индукциялық өлшеуіш түрлендіргіштер. 

Индукциялық ӛлшеуіш түрлендіргіштердің жұмыс жасау принциптері 

электромагниттік индукция заңына негізделген. 

Түрлендіргіштің катушкасы болады. Түрлендіргішке кіретін шама әсер 

еткенде катушканың оған қатысты ішкі магнит ӛрісі бар тізбектік ағын  

ӛзгереді: 
SBww   
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мұндағы w – катушка орамдарының саны; Ф – катушка арқылы ӛтетін магнит 

ағыны; В – магнит индукциясы; S – катушканың кӛлденең қимасының ауданы. 

Сондай-ақ катушкада ЭҚК байқалады: 

 

dt

d
  

 

Келтірілген w,В, S шамаларының уақыт бойынша кез-келгені ӛзгергенде 

ЭҚК байқалады.  

Мысал ретінде ауа саңылауында катушка айналатын тұрақты магниті 

бар магниттік жүйе болып табылатын түрлендіргішті қарастырайық (12.5-

сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5 сурет. Тұрақты магниті бар магниттік жүйе болып табылатын 

түрлендіргішті 

 

Катушка Х осімен қозғалған кезде магнит ӛрісінде орналасқан 

катушканың қимасының ауданы ӛзгереді, XbS  . 

Бұл тізбектік ағынның SBww   ӛзгеруіне алып келеді және 

катушкада ЭҚК байқалады: 

dt

dx
bBw

dt

d
E 

  

Индукциялық түрлендіргіштер катушканың сызықтық 
dt

dx  және 

бұрыштық 
dt

d  жылдамдықтарының ЭҚК-дегі магнит ӛрісінің орын 

ауыстыруын түрлендіру үшін қызмет етеді. Олар катушканың сызықтық және 

бұрыштық орын ауыстыруының механикалық энергиясын электрлікке 

түрлендіреді. 

Қорытынды: Магнитті орын ауыстыру датчиктерінің артықшылықтары 

магнит ағыны барлық магниттік емес материалдар арқылы нысанға дейін 

дәлдік анықтауын жоғалтпай енуі болып табылады. Мұны былай түсіндіруге 

болады: датчикпен нысан арасында қандайда бір кедергі кездессе де екеуінің 

ара қашықтығы сол мезетте ақ анықталады. Басақа да артықшылықтарына бұл 

датчиктер табиғаттың қатаң жағдайларына тӛтеп бере алатындығын 

жатқызсақ болады. 
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13-дәріс. Биосенсорлар 

 

Дәріс мазмұны: негізгі терминдер мен ұйғарымдар. Биосенсорлардың 

жіктелуі. 

 

Дәрістің мақсаты: биосенсорлардың әсер ету принциптеріне және 

негізгі ерекшеліктеріне талдау жасау. 

 

Негізгі терминдер мен ұйғарымдар. 

Биосенсор – бұл аналитикалық құрылғы және тері, жасуша, мүшелерде 

ӛтетін иммунохимиялық реакция, реакциялардың химиялық қосылыстарын 

анықтауда қолданылады. Биосенсорларда биологиялық компоненті физика-

химиялық түрлендіргіштермен  анықталады (үндеседі). 
Биосенсорлар – бұл нақты молекулаларды тани алатын және оның кӛлемін 

электр сигнал ретінде кӛрсететін  аналитикалық биологиялық қондырғы. 

Комплемент жүйесі: таңбаланған антидене, радиоизотоп, коферментті 

қондырғы болып табылады. Цитоплазматикалық мембрана, эукариоттық  

жасуша, биоселективті мембрана және ӛзгертуші, биоселективті мембрана және 

тежегіш, пептидогликан және ӛзгертуші - Биосенсор құрамына кіреді.  

 

 
1- физикалық-химиялық түрлендіргіш (трандьюсер), 

2- биотанушы элемент, 

3- зерттелуші нысан-кӛпкомпонентті қоспа, 

4- биоэлемент арқылы ол үшін спецификалы затты анықтау, 

5- электродты және биохимиялық түйіндесу, 

6- сигналды түрлендіру, 

 

13.1 сурет - Биосенсорлардың әсер етуінің принципиалды сұлбасы 

 

          Биосенсор 3 негізгі құрамнан тұрады: 

1) Биоселективті элемент - (биологиялық материал, мысалы, 

микроорганизм, ферменттер, нуклеин қышқылдары, және, т.б.) туындысы 

биологиялық материал және биомимик). Сезгіш элемент биоинженерия 

кӛмегімен құрылуы мүмкін. 
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2) Түрлендіргіш - (физика-химиялық принцип негізінде жұмыс істейді: 

оптикалық, пьезоэлектрикалық, электрохимиялық және т.б.),ӛзара 

биоселктивті аналит элементтің нәтижесінде пайда болатын сигналды 

түрлендіре отырып, ӛзге сигналға түрлендіреді; Біздің тақырып осымен 

байланысты. 

3) Байланысты электроника барлық нәтижелердің бірінші кезекте 

жүйелі түрде нәтижесінің шығуын қамтамасыз етеді. 

Ең белгілі мысал - коммерциялық  биосенсор болып табылады. Ол қан 

құрамындағы глюкозаны арнайы фермент глюкодзидаза кӛмегімен 

анықтайды.    

«Домашняя канарейка» арқылы шахтерлар шахтада газ биосенсорге әсер 

ететін  құрылғыны газдың иісі шығу апатты жағдайының  қаупін алдын алу 

үшін күні бүгінге дейін пайдаланып келеді. Кӛптеген заманауи биосенсорлар 

осы принцип негізінде, тіпті тым аз мӛлшердегі адам организміне қауіпті 

деген улы заттарға әсер етеді. Бұл құрылығылар экологиялық мониторинг 

және мұнай қалдықтарын, зиянды деп танылған суларды анықтауда 

қолданылуы мүмкін. 

  

Биосенсорлардың жіктелуі. 

Түрлендіргіш типтерінің шамасына қарай биосенсорларды:  оптикалық, 

акустикалық, калометриялық, термикалық және электрхимиялық топтарға 

жіктейді, классификациялайды.  

Электрохимиялық биосенсорларды ӛз кезегінде: потенциометриялық, 

амперометриялық және кондуктрометриялық болып жіктеледі. 

Оптикалық биосенсор. Оптикалық биосенсорлардың негізгі құрамдас 

бӛлігі плазмалық резонанстың беткі кӛрісіне құралған және құрамында алтын 

қолданылады және басқа да материалдар, әсіресе, жоғары коэффицентті 

кӛрсеткіші бар әйнектің бетіне енгізілген алтынның жұқа бӛлігі лазерлік 

жарық шығарып, электрлік толқындарды (беткі плазмондар) алтынның беткі 

бӛлігінде тудырады. Бұл тек қана белгілі бір бұрыштың түсу кезінде және 

толқын ұзындығына жарық құлауы және алтынның қабығының беті қандай 

дәрежеде соған тығыз тәуелді болады. Нәтижесінде биологиялық аналитка 

қосылысында жоғарғы қабықта белгілер  үрдісі жүреді. Сенсорлар беттік 

плазмондық резонанс негізінде ӛзімен бірге, пластикалық кассетадан құралған 

бір жағы микроскопиялық алтын қабығымен жасалған әйнекті тәрелке сияқты  

сенсорлық чип түрін кӛрсетеді. Әйнекті тәрелкенің бір бӛлігі оптикалық 

танушы аппаратура құрылғысымен ӛзара байланысты. Тәрелкенің қарама-

қарсы бӛлігі ақпа жүйе сұйықтығымен қосылады және сұйықтықта еріген 

реагенттер тәрелкенің беткі бӛлігімен байланысуы мүмкін. Әдетте әйнекті 

тәрелке карбоксиметалдекстранмен немесе осыған ұқсас заттармен қапталуы 

мүмкін. 

Жарық толқын ұзындығымен алтынмен қапталған чиптің бӛлігінде  

толық ішкі шағылысында кӛрінеді және құрылғы ішінде анықталады. Бұл 
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жарық әйнекті тәрелкені сәулесі тесіп ӛтіп  жоғалып бара жатқан толқынды 

анықтайды(индуцирует). 

Қорытындылай келе, құрылғы биологиялық әрекеттесуді жоғары 

сезімталдық дәрежесінде ӛлшеп анықтауға мүкіндік береді. 

Басқа оптикалық биосенсорлардың түрлері абсорбация немесе 

флуоресценцияның индикатор компоненті кӛрсеткіші ӛзгерісіне негізделген 

және толық ішкі шағылысты қажет етпейді. Мысалы, сүттің құрамында 

казеинді анықтауға арналған толығымен функционерленетін құрылғы 

прототипі жасалған. Молекулярлық биологияда кеңінен пайдаланатын 

зерттеуге арналған құрылғы ДНК-микрочип те оптикалық биосенсор болып 

саналады.  

Электрохимиялық биосенсор. Әдетте электрохимиялық биосенсорлар 

ферментативті катализ реакцияға негізделген.  Биосенсор 3 электродты 

құрайды: теңестіру электроды, жұмыс істеуші және қосалқы(құрамдас). Істеп 

тұрған электрод бетіне биологиялық материал енгізеді, ӛз кезегінде бұл 

шығатын дыбыстың потенциал шамасын электродта анықтауға мүмкіндік 

береді.   

Пьезоэлектрикалық сенсорларда кристаллдар қолданылады.  Бұл 

электрикалық потенциалға әрекеттесу кезінде элластикалық 

деформацияланады. Айнымалы потенциал белгілі бір жиілікте кристаллда тік 

толқындарды кӛрсетеді. Бұл жиілік белгілі бір деңгейде кристаллдың 

элластикалық құрамына тәуелді, сол себепті, егер кристалл анықтауыш 

биологиялық элементпен қапталса, онда кӛпетеген шамадағы рецептордың 

қосылысы резонансты жиіліктің ӛзгеруіне әкеледі және ӛз кезегінде бұл белгі 

(сигнал) қосылыстарын білдіреді.   

Биосенсордың бірінші компоненті: 

- сезімтал; 

-  биологиялық табиғи элемент; 

- резистентті биологиялық табиғатты элемент; 

- ӛсімдік текті сезімтал элемент; 

- сезімтал антимикробты заттек; 

- дифференциалді-диагностикалық қоректік орта. 

1. Цитоплазматикалық мембрана, дифференциалді-диагностикалық 

орта,бактериялық жасушаның пептидогликаны биоселективті мембрана, 

диагностикум - биосенсордың бірінші компоненті ретінде болады.  

Иммунды сарысу, қанды агар, дифференциалді-диагностикалық орта, 

ферменттер, диагностикум - биосенсордың биоселективті мембранасы ретінде 

пайдаланылады. Микроорганизмдердің жасушалары, сарыуызды-тұзды ағар, 

диагностикум, иммунды сарысу, Вильсон-Блер ортасы биосенсордың 

биоселективті мембранасы ретінде пайдалануға болады. Трансген, физикалық-

химиялық ӛзгертуші құрылғы,электронды ӛзгертуші құрылғы, химиялық 

тежегіш құрылғы, диагностикум - биосенсордың екінші компоненті ретінде 

болады. Трансген, автотроф, трансдьюсо, хемотроф, метатроф - биосенсордың 

екінші компонентің атауы. 
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Трансдьюсорлардың 8 түрі бар: 

1) Потенциометриялық. 

2) Амперометриялық. 

3) Кондуктометриялық. 

4) Импедансометриялық. 

5) Оптикалық. 

6) Акустикалық. 

7) Жылытқыштық. 

8) Механикалық. 

Биоэлемент арнайы заттекті тану биосенсордың ӛзгертуші құрылғысы 

жұмысының принципі болып табылыды. Зерттеу қосынды концентрациясына 

генерациялық сигнал күші қатынасты емес. Зерттеу қосынды концентрациясына 

генерациялық сигнал күші тікелей қатынасты болып келеді. Қоспа концентрациясын 

тіркеу зерттеу қоспаның транслокациясы. 

Биосенсордың басқа бионалитикалық жүйелерден басты ерекшелігі:иммунды 

сарысудың және таңбаланған антигеннің интеграциясы, биохимиялық тұрғыдан 

танылатын элемент пен ӛзгертуші құрылғының интеграциясы, зерттеу қоспаның 

транслокациясы, механикалық ӛзгертулер және осмостық қысымның ӛзгеруі 

жатады. 

Биосенсорларда биосыйымды, стерилді, уытты емес, стерилді емес, антигендік 

қасиеттері бар, нақты емес пайдаланатын зондыларға қойылатын талаптарына кіреді. 

Биоселективті материалы бойынша анаболизмдік және катализдік, 

катализдік және аффинді, индуцибелді, дифференциалді-диагностикалық, 

селективті биосенсорларды ажыратады. 

Амперометрлік биосенсорларды онкомаркерлерді, қан тобын, қандағы 

глюкозаны, қандағы антиденелерді, құрт инвазиясын  анықтау үшін жиі 

пайдаланады. Катализдік биосенсорларды антиденелер титрін, 

онкомаркерлерді, вирустық гепатит маркерлерін, ферменттерді, 

трансферазаны анықтау үшін жиі пайдаланады. Аффинді биосенсорларды 

липидтерді, вирустық гепатиттер антигендерін, протеинді, кӛмірсуларды, 

энзимдерді, анықтау үшін жиі пайдаланады. Аффинді биосенсорларды зерттеу 

материалынан анықтауға ДНҚ, антигендерін, антиденелерін аталғандардың 

барлығын қолданады. 

Жасушалық биосенсорлардың алдыңғы қатардағы технологиялары: 

желатин, жасушалардың криоиммобилизациясы, каррагинан, агар, кальций 

альгинаты жатады. Жасушалық биосенсорлардың алдыңғы қатардағы 

технологиялары: Laps-система, Нер-2,НLA, HBs-ag, CoL-система. Глутаминді, 

тирозинді, сүт және аскорбин қышқылын, глюкозаны жасушалық биосенсорларды 

селективті тұрғыдан анықтауға қолданады. Антиденелер титрін, иммуногенділікті, 

адамның иммундық статусын, ас суының сапасын, ас суының органолептикалық 

қасиеттерін жасушалық  биосенсорларды анықтау үшін жиі пайдаланады. 

Жасушалық биосенсорларды санитарлық микробиологияда: 

- ретроспективті талдау жүргізу; 

- стерилизация және дезинфекция тиімділігін; 
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- вакциналардың тиімділігін; 

- қалдық сулардың ластануын; 

- адамның иммундық статусын анықтау үшін жиі пайдаланады.  

Медицина тәжірибесінде жасушалық биосенсорларды жиі экспресс-

анализінде қолданылады, олар: 

- қан, несеп, токсиндерді анықтауда; 

- антиденелер титрін; 

- стерилизация тиімділігін анықтауда; 

- иммунды статусты бағалауда; 

- вакцинопрофилактика тиімділігін. 
 

14-дәріс. Талшықты оптикалық датчиктер 

 

Дәріс мазмұны: оптикалық талшықтар. Талшықты-оптикалық 

датчиктің классификациясы және оларды қолдану аймағы. Талшықты-

оптикалық датчиктерде қолданылатын эффектер. Талшықты – оптикалық 

датчиктердің сұлбалары. 

 

Дәрістің мақсаты: биосенсорлардың әсер ету принциптеріне және 

негізгі ерекшеліктеріне талдау жасау. 

  

Оптикалық талшықтар. 

Оптикалық талшықтар екі типті болуы мүмкін: бір модалы – бір мод 

таралады (берілген электрмагниттік ӛрістің таралу типі), кӛп модалы – 

кӛптеген  (бірнеше жүз)  моданың таралуы. Құрылысы жағынан бұл 

талшықтар сәйкес бӛліктегі ӛзекшенің диаметрімен ерекшеленеді. Ал бӛлік 

ішіндегі сыну коеффициенті қабықшаға қарағанда біршама кӛп болады (14.1 

сурет). 

 
14.1 сурет  - Бір модалы (а) және кӛп модалы (б) оптикалық талшықтар 

 

Техникада бір модалы және кӛп модалы оптикалық талшықтар 

қолданады. Кӛп модалы талшықтар үлкен диаметрге (50 мкм) ие, бұл олардың 

бір-бірімен жақсы жалғануын қамтамасыз етеді. Әрбір модада топтық жарық 

жылдамдығы әртүрлі болғандықтан, жіңішке жарық импульсін жібергенде 
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оның дисперсиясы ұлғаяды. Ал бір модалы талшықтарда артықшылығы мен 

кемшілігі алмасып отырады: дисперсия тӛмендегенімен ӛзекше диаметрі кіші 

болады (5....10 мкм). 

Осынын салдарынан бір модалы оптикалық талшықтар ақпаратты 

жоғары жылдамдықпен тасымалдайтын байланыс жүйелерінде қолданылады. 

Кӛп  модалы оптикалық талшықтар ақпаратты салыстырмалы түрде тӛменгі 

жылдамдықпен тасымалдайтын байланыс жүйелерінде қолданады. Когерентті 

талшықты-оптикалық байланыс жүйесінде тек қана бір модалы талшықтар 

қолданылады. 

Датчиктердің құрылым элементі ретінде оптикалық талшықтардың 

қасиеттері: 

1) Жуанжолақты (бірнеше терагерц). 

2) Аз шығын (min 0,154 дБ/км). 

3) Минималды  диаметр (125 мкм). 

4) Минималды масса (30 г). 

5) Иілгіштігі (радиустың min иілгіштігі 2 мм). 

6) Механикмлық беріктілігі (7 кг жүктемеге шыдайды). 

7) Ӛзара интерференцияның жоқтығы. 

8) Индукциясыз. 

9) Жарылуға қарсы. 

10) Жоғары электроизоляциялық беріктілік. 

11) Коррозияға тӛзімділік,  әсіресе химиялық еріткіштерде, майда, суда. 

 

Талшықты-оптикалық датчиктің классификациясы және оларды 

қолдану аймағы. 

Соңғы үлгідегі талшықты-оптикалық датчиктер барлығын ӛлшеуге 

мүмкіндік береді. Мысалы, қысым, температура, ара қашықтықты, кеңістіктегі 

орнын, айналу жылдамдығын, сызықтық орын ауыстырудың жылдамдығын, 

үдеуді, тербелісті, массаны, кӛлемді, деформацияны, сыну кӛрсеткішін, 

электрлік ӛрісті, магнит ӛрісін, газдың концентрациясын, радиациялық 

сәулеленудің кӛлемін. 

Талшықты-оптикалық датчикте оптикалық талшықты қолдануға 

байланысты екіге бӛлуге болады: 

1) Оптикалық талшықтар-жіберу желісі ретінде. 

2) Оптикалық талшықтар - датчикте сезгіш элемент ретінде. 

Байланыс жүйесіндегі датчиктерде  бір модалы оптикалық талшықтар 

қолданылады, ал сенсорлы датчиктерде кӛп модалы оптикалық датчиктер 

қолданылады.      

 

Талшықты-оптикалық датчиктерде қолданылатын эффектер. 

Фарадей эффектісі. Кӛлденең магнитооптикалық эффект жарық 

сәулесінің поляризация жазықтығында айналуына негізделген. Бұл эффект 

1846 жылы ашылды. Кӛптеген жылдар бойы магнитооптикалық эффект 

физикалық аспект ретінде қарастырылса, қазіргі таңда ол тәжірибеде де оң 
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нәтижелерді беріп жүр. Магнитооптикалық эффектілердің түрлері ӛте кӛп. 

Солардың ішінде физикада, оптикада, электроникада кеңінен қолданатын 

Фарадей эффектісі. Фарадей эффектісі арқылы: 

1) Заряд тасушылардың эффективті массасын немесе жартылай 

ӛткізгіш ішіндегі тығыздығын анықтауға болады. 

2) Оптикалық байланыс жүйесіне арналған лазерлі сәулеленудің 

амплитудалық модуляциясы және заряд тасушылардың жартылай ӛткізгіш 

ішінде ӛмір сүру уақытын. 

3) Ӛзара байланыспаған оптикалық элементтерді даярлау. 

4) Ферромагниттi  қабыршақтардағы домендерді кӛру. 

5) Магнитооптикалық жазу. 

 

 

 

 

 

 

    P1                                                                          P2   

 

 

 

 

 

 

 

   3 сурет Фарадей эффектісін бакылау сулбасы 

 
 

14.2 сурет - Фарадей эффектісін бақылау сұлбасы 

 

Сұлба жарық кӛзінен, поляризатордан, анализатордан және 

фотокабылдағыштан тұрады.Поляризатор мен анализатор арасына зерттелетін 

зат орналастырылады.  Поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы 

магниттiк ӛрiс қосылған күйiнде жарықтың толық сӛндiруiн қалпына 

келтiруге дейiн анализатордың бұрылу бұрышы бойынша санайды. 

Ӛткен шоғырдың интенсивтілігі Малюс заңы бойынша анықталады. 

 

. 

 

Жарық шоғырының модуляциясына арналған Фарадей эффектісі осыған 

негізделген. Поляризация жазықтығының бұрылу бұрышының ӛзгеруінен 

шығатын негізгі заң 

. 

Мұндағы  -магнит ӛрісінің кернеулігі, - заттың ұзындығы, -Верде 

тұрақтысы, ол заттың қасиеті туралы ақпаратты беруі мүмкін және ортаның 

микроскопиялық параметрлері арқылы кӛрсетілуі  мүмкін.  

Магнитооптикалық Фарадей эффектісінің негізгі ерекшелігі оның ӛзара 

әрекеттеспеуінде, яғни жарық шоғырының қайтымдылық принципінің 

бұзылуы. Тәжірибие кӛрсеткендей жарық шоғырының кері ӛзгеру бағыты 

алдына қарай бұрылу бағытымен сәйкес келетінін кӛрсетеді. Сондықтан 

шоғыр поляризатор мен анализатор арасынан бірнеше рет ӛткенде эффект 
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жинақталады. Магнит ӛрісінің қарама-қарсы бағытталуы, айналу бағытын кері 

ӛзгертеді. Осындай қасиеттер «гиротропты орта» түсінігіне біріктіріледі. 

Поккельс  эффектісі. Кернеуді Керра және Поккельс электрооптикалық 

эффектісімен ӛлшеу жарық поляризациясының екі сәулелі сынуына 

негізделген. Және  ол электр ӛрісінде таралып, ӛлшенетін кернеумен пайда 

болады. 

Сызықтық электроптикалық  Поккельс эффектісі электр ӛрісінде 

орналасқан пьезоэлектрлік кристалдарда байқалады. Электр ӛрісінің  

кернеулік векторының бағытына байланысты кӛлденең және бойлық Поккельс 

эффектісі пайда болады. Бойлық эффект кӛбінесе аммонидің 

дигидрофосфатының кристалында  NH4H2PO4 немесе калий гидрофосфатында  

KH2PO4 айқын байқалады. Ал кӛлденең эффект литий ниобат кристалында  

LiNbO3  айқын байқалады және ол электроптикалық жарық модуляторларында 

қолданылады. 

Поккельс түрлендіргішінің шығысындағы жарық қарқындылығы келесі 

формуламен анықталады. 

 

                            ,  

 

мұндағы  - кристалдың электроптикалық коэффициенті;  

 - электр ӛрісі болмаған жағдайдағы сыну кӛрсеткіші;  

 - толқын ұзындығы;  

Е – электр ӛрісінің кернеулігі;  

J- Поккельс түрлендіргішінің эффективті диаметрі. 

Саньяк эффектісі. Оптикалық гироскоптың жұмыс істеу принципі 

Саньяк эффектісіне негізделген. 14.3 суретте кӛрсетілгендей дӛңгелек 

оптикалық жол арқылы ыдырату сәулесінің әсерінен жарық қарама-қарсы 

бағытта таралады. Егер жүйе инерциялық кеңістікке қатысты тыныштықта 

тұрса, жарық сәулесі бірдей ұзындықтағы оптикалық жолмен қарама – қарсы 

бағытта таралады. Сондықтан ыдыратушыда сәулелерді қосқанда, жолдың 

аяқталғанына қарамастан фазалық бұрылу болмайды. Алайда оптикалық жүйе 

инерциялық кеңістікте     жылдамдықпен айналса, жарық толқындарының 

арасында фазалар айырымы байқалады. Осы құбылысты Саньяк эффектісі деп 

атайды. 

Доплер эффектісі. Доплер эффектісі  сәуле таратқыштың  жиілік 

тербелісінің ӛзгеруіне негізделген. Ол қабылдағышта қабылданып жиілік 

қозғалысының жылдамдығына тәуелді болады. Жиіліктің ӛзгерісі Доплер 

ығысуы деп аталады. Доплер эффектісі кез келген толқын үшін байқалады. 

Мысалы, акустикалық, электрмагниттік және т.с.с. Электрмагниттік толқын 

үшін Доплер эффектісі арқылы тербеліс кӛзінің жиілігін анықтауға болады. 

Доплер эффектісі кӛмегімен кӛптеген құбылыстарды түсіндіруге болады. 

Талшықты – оптикалық датчиктердің сұлбалары. 
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Сезгіш элемент 

Жарык козі 

Детектор 

 
 

14.3 сурет - Ӛтетін типті талшықты – оптикалық датчик 

 

 

 

 

14.4 сурет - Антена типті талшықты – оптикалық датчик 

 

 

 

 

14.5 сурет - Шағылыстыратын типті талшықты – оптикалық датчик 

 

Талшықты – оптикалық датчиктер техникада, медицинада, ӛнеркәсіпе 

кеңінен қолданылады. 

 

15-дәріс. ӚТ жалғағыш ӛткізгіштердің ықпалының кемуі. Ӛлшеу 

тізбектеріне бӛгеттің ықпалы 

 

Дәріс мазмұны: потенциометрлік сұлбадағы жалғағыш ӛткізгіштердің 

ықпалының кемуі. ӚТ  қосуының кӛпірлік сұлбасындағы жалғағыш 

ӛткізгіштердің ықпалының кемуі.  

 

Дәріс мақсаты: ақпараттық параметр резистивті түрлендіргіштер 

трансформация байланыстыратын ӛткізгіштер нәтижесінде әсерін зерттеу 

болып табылады. 

 

Потенциометрлік сұлбадағы жалғағыш өткізгіштердің ықпалының 

кемуі.  

 

Детектор 

 

Сезгіш элемент Жарык козі 

Детектор 
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Кіріс сигнал мәнінің шығыс сигналына электр кернеуі, электр тогы және 

электр заряды ретінде түрленуі жүзеге асатын генераторлы ӛлшегіш 

түрлендіргіштерді қарастырамыз. 

Тӛменде жіктелген әрбір жағдайларда сигналдың электр кернеуіне 

түрленуі жүзеге асылған. Кӛп жағдайда бастапқы ӛлшеу түрлендіргіштің 

шығысында тӛменгі деңгейдегі сигналдар қалыптасады, сондықтан келесі 

түрлендіргіш сигналды күшейтеді. 

Шығыс сигналы электр кернеуі ретіндегі түрлендіргішті пайдаланғанда 

кернеу күшейткіштері қолданылады. Инвертирленген (терілетін) және 

инвертирленбеген (терістелмейтін) күшейткіштердің қарапайым сұлбасы 

Опрециялық күшейткішке (ОК) негізделген 15.1 және 15.2. суреттерде 

қарастырылады. 

 
15.1 сурет                                                          15.2 сурет 

 

Жоғары метрологиялық сипаттамалар аспаптық (ӛлшеуіш) 

күшейткіштері деп аталатын интегралды сұлбаларды қамтамасыз етеді. 

Аспаптық күшейткіштер ӛзімен жоғары коэффициентті синфазалы сигналды, 

тӛменгі температуралы нӛлдік дрейфті, жоғары коэффициентті күшейткішті, 

жоғарғы кіріс кедергісімен дифференциалды күшейткіштерді білдіреді.  

Ең алдымен, кедергісі салыстырмалы тӛмен резистивті 

бергіштер(датчик) қосылу туралы қарастырамыз. Егер үлкен таратқыш Rc 

кедергі негізінен жүктеме кедергісінің (ӛлшеу құралдың кіріс кедергісі) 

қорытынды мәні әсер етсе, онда Rc кедергісінің тӛмен мәнінде, ӛлшеу қателігі 

ӛткізгіштерге елеулі әсер етеді және осы ӛткізгіштерді тұрақсыз 

байланыстырады. Әсіресе ол ӚТ сұлбалардан айтарлықтай қашықтықта 

орналасқан жерде байқалады.  

Олардың ең кӛп таралған үшсымды және тӛртсымды резистивтік 

коммутациялық түрлендіргіштері қамтиды. Кӛпӛткізгіштік қосылулар 

потенциометрлік және кӛпірлік сұлбаларға жалғауға болады. 

Кӛп сымды тізбектерді жүзеге асыру мысалдарын қарастырайық. 

Толықтай дерлік байланыстыратын сымдар, тӛрт сымды потенциометриялық 

тұйықталуына жол ықпалын жою 15.3-суретте кӛрсетілген. 
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15.3  сурет - Тӛрт сымды потенциометриялық тұйықталуына жол 

ықпалын жою 

 

Ол анықтамалық ӛлшеу күшейткіштің кіріс импедансынан  кіріс кӛзі 

кедергісі едәуір жоғары, тӛзімділік таратқыш және қарсылық сызықтары 

болса, айтарлықтай айырмашылықтар болса да, елемеуге болады дегенді 

анықтайды. 

Үшсымды қосылу сұлбасы ӛткізгіштердің орналасуы мен бірдейлігінің 

анықтауларына  белгілі бір шектеулер қояды. Үш сымды байланыс 

сұлбасында бірдей кедергілері бар қатар орналасқан сұлбалар пайдаланылады.  

15.4-суретте анықтамалық токтар екі бірдей кӛздері бар үш сымды 

байланыс тізбегін кӛрсетеді. 

 

 
 

15.4 сурет - Анықтамалық токтар екі бірдей кӛздері бар үш сымды 

байланыс тізбегі 

 

Кедергілері RL1=RL2 теңдігінде және идеалды сипаттамалары, 

ағымдағы кӛздері мен құрылымдық күшейткіштің, ӛткізгіштердің кедергілер 

әсері жойылады. 15.5-сурет ағымдағы кӛзі бар үш сымды қосылым түріне 

нұсқасын кӛрсетеді. Бұл жағдайда, ӛлшеу екі цикл жүзеге асырылады. SW1 

белгіленеді қосқыш бірінші қадамнан және тұрақты кернеу U1 жылжиды. 

SW1 орнатылса қосқыш екінші қадамға және тұрақты кернеу U2 жылжиды. 
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15.5 сурет - Ағымдағы кӛзі бар үш сымды қосылым түріндегі нұсқа 

 

Түрлендіру нәтижесі қатынасы анықталады: 

 

(2*U1-U2)=2·1·(R+RL2+RL3). 

 

Байланыстыратын сызықтың кедергілері RL2=RL3 болғанда: 

 

(2-U1-U2)=I·R. 

 

 Түрлендіру нәтижесі байланыстыратын ӛткізгіштердің кедергісіне 

тәуелсіз болып табылады. 

  

ӨТ  қосуының көпірлік сұлбасындағы жалғағыш өткізгіштердің 

ықпалының кемуі. 

15.6-суретте түрлендіргіштің коммутациялық тӛрт сымды резистивтік 

кӛпір сұлбасы кӛрсетілген. 

 
15.6 сурет - Түрлендіргіштің коммутациялық тӛрт сымды резистивтік 

кӛпір сұлбасы 

 

          Сұлба тұйықталу теңдестірілген кӛпір режимінде жұмыс істейді. 

Байланыстыратын ӛткізгіштер әсерін азайту үшін кӛпірлі датчик 

қосылып тұрғанда  15.7-суретте кӛрсетілген алтысымды сұлбалар 
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қолданылады. Мұндай сұлбада байланыстыратын сымдар кедергіне тәуелсіз 

диогональды кӛпір электр энергиясымен қамтасыз етілетін қайталағыш 

режимінде енгізілген қосымша екі операциялық күшейткіш пайдаланылады. 

 

 

15.7 сурет - Алтысымды сұлбалар 

 

Бұл жағдайда шығыс кернеуі кедергіге тәуелсіз, кӛпірлік сұлбаның 

қатынасы арқылы анықталады. 

Қорытынды: қорыта айтқанда байланыстыратын ӛткізгіштер әсерін 

азайту үшін  қосылу ӛткізгіштердің санын арттыру тәсілі іске асырылады. 

Нәтижесінде бірнеше қосылу сұлбалары бар кӛпӛткізгішті сұлбалар 

қолданылады. 
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