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Кіріспе 

 

Зертханалық жұмыстарды орындаудың мақсаты техникалық және 

зертханалық өлшеу құралдары туралы студенттердің теориялық білімдерін 

тереңдете отырып, өлшеу құралдарын қолданып, жұмыс істеу, 

эксперименттік мәліметтер алу, оларды өңдеу машықтарын қалыптастыру 

болып табылады.  

 

Зертханалық жұмыстарды орындау реті мен талаптары 

 

Әр топ практикумды өту кестесіне сәйкес жұмыс істейтін топшаларға 

бөлініп, зертханалық жұмыстарды орындайды. Кестеден шығып қалған  

студенттер мұғалімнің жетекшілігімен қосымша кесте бойынша жұмысты 

орындайды.  

Төменде келтірілген үлгі бойынша зертханалық жұмыстардың 

орындалғаны жөнінде есеп жазылады. Оны әр студент жеке орындайды және 

келесі сабаққа кіру рұқсатын алу үшін мұғалімге көрсетеді. 

Әр жұмысты орындап болған соң, алынған тәжірибелік мәндер бақылау 

хаттамасына толтырылады, мұғалімнің немесе зертханадағы жауапты 

инженердің қолы қойылып, одан ары өңдеуге жіберіледі. 

Келесі сабаққа кіру рұқсатын алу үшін әр студент жұмыстың теориялық 

негіздері бойынша дайындалып, жұмыстың орындалу ретін, эксперименттік 

өлшеулердің хаттамалары мен кестелерін жазып, даярлап келуі керек. 

Дайындықсыз келген студент сабаққа жіберілмейді, жұмысты өтеу 

графигіне сай қосымша уақытта жеке тапсырмалар бойынша орындайды. 

Өлшеу хаттамасын мұғалім тексеріп, қол қойған кезде ғана жұмыс 

орындалды деп саналады. 

Студент келесі жұмысты орындауға дайындық жасаумен қатар, 

алдынғы жұмысты орындағаны туралы түбегейлі есеп беруге дайын болуы 

керек: барлық есептеулерді жасап, кестелерді толтырып, сызбаларды 

тұрғызып, өлшенген шамалардың қателіктерін бағалап, жазып келуі керек. 

Келесі сабақтың басында мұғалім жұмысқа дайындықты ғана 

тексермейді, өткен сабақта жасалған жұмыстың есебін де тексереді. Есеп 

дұрыс жасалған болса, қол қойып, студентті сабаққа жібереді. 

Жұмысты қорғауға дайындық барысында студент дәрістер жинағы мен 

ұсынылған әдебиеттер бойынша теориялық сұрақтарға жауап даярлап, 

алынған мәліметтерге сараптама жасайды. Жұмысты қорғау барысында 

студент орындалған жұмыстың теориялық негіздері бойынша білімдері мен 

тапсырмаларды орындауда алған тәжірибелік машықтарын таныта білуі 

керек.  

Зертханада жұмыс орындау кезінде студент бірінші сабақта мұғалім 

таныстырған қауіпсіздік техникасы ережелерін қатаң сақтауға тиісті, 

зертханадағы аспаптар мен қондырғыларға сақтықпен, ұқыптылықпен 

қарауы керек. 
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Есеп беру үлгісі 

 

    1) Титул парағы АЭжБУ-ң зертханалық жұмыстарды орындауға 

арналған стандарттары талаптарына сай жазылады. 

    2) Зертханалық жұмыстың нөмірі және тақырыбы. 

    3) Зертханалық жұмыстың мақсаты және негізгі мазмұны. 

    4) Қондырғының сұлбасы және оның түсініктемесі. 

    5) Эксперименттік мәліметтерді алғашқы өңдеу алгоритмі және есептік 

формулалары. 

    6) Қателіктерді бағалаудың есептік формулалары. 

    7) Зертханалық жұмысты орындау реті. 

    8) Бақылау хаттамасы кесте түрінде келтіріледі. 

    9) Алынған тәуелділіктердің есептелулері және сызбалары. 

    10) Зертханалық жұмыстың нәтижелерін сараптау және қорытынды 

шығару. 

 

Бақылау хатамасын жазуға және өлшеу нәтижелерін өңдеуге 

нұсқаулықтар 

 

Зертханалық жұмыстарды орындау барысында қалыптасқан 

тәжірибелік машықтардың ең бастысы эксперименттік мәліметтермен 

сауатты жұмыс істей білу.  

Өлшеу нәтижелерін алғашқы өңдеудің ең тиімді жазылуының кейбір 

ұсыныстары төменде келтіріледі. 

 

Өлшеу нәтижелерін графиктік өңдеу 

  

Физикалық шаманының тікелей өлшенген және есептік жолмен 

алынған мәндерінің графиктерін тұрғызу мына мақсаттарды көздейді:  

1) Алынған тәуелділіктерді көрнекі түрде келтіру және оларды 

теориялық заңдылықтармен немесе басқа зерттеулердің мәліметтерімен  

салыстыру. 

 2) Алынған тәуелділіктердің параметрлерін – еселеушілерді, 

көрсеткіштерді және басқа сандық тұрақтыларды   графиктік-аналитикалық 

немесе жай графиктік жолмен анықтау мүмкіндігіне ие болу. 

 3) Екі жағдайда да график тұрғызу кезінде эксперименттік 

мәліметтердің дәлдігін және диаграммаларды қолдану ыңғайлылығын 

қамтамасыз ететін белгілі ережелерді сақтай отырып, жұмыс істеу қажет. 

 4) Ең алдымен тәуелділіктің сипатына сәйкес келетін координаталық 

тордың түрін таңдап алу керек. Мұнда келтірілетін тәуелділік сызықтық 

тәуелділікке өте жақын болуы тиіс. 

 5) Координата осьтерінде масштаб таңдаған кезде барлық алынған 

эксперименттік нүктелер сызбаға түсуін ескерген абзал. Диаграммалардың 

жұмыстық өрісін толық пайдалану үшін координата басы ретінде сызбасы 

салынып жатқан шаманың ең кіші мәніне сәйкес келетін дөңгелек санды, ал 
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шкала соңы ретінде шаманың максимал мәнін алған ыңғайлы болады. 

 6) Сызбаны интерполяциялау және одан шаманың мәндерін алу оңай 

болу үшін масштаб қарапайым болғаны дұрыс. 

 7) Координата осі бойындағы шкала жай сандардың дөңгелек мәндері 

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

                                               0, 2, 4, 6, 8 …  

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

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

Диаграммалардың жұмыстық өрісін толық пайдалану үшін координата 

басы шаманың нөлдік мәнімен сәйкес келмеуі мүмкін. 

8) Координата осі бойындағы шкаланың ең кіші бөлігі шаманың осы 

оське түсірілетін сенімділік интервалының ұзындығымен сәйкес келуі керек. 

Егер қателік шкаланың ең кіші бөлігінен асып кетсе, таңдалған масштабта 

эксперименттік нүктелердің шашырауы заңдылық тәуелділікті тағайындау 

немесе шамаларды бір-бірімен корреляциялау мүмкіндігін тудырмайды. Ал 

сенімділік интервалының ұзындығы шкаланың ең кіші бөлігінен аз болса, 

тәуелділік жалпылама болып шығады да, кездейсоқ факторлардың 

эксперименттегі ықпалы байқалмай қалады. 

9) Сызбада өлшеніп жатқан шаманың белгіленулері және өлшем 

бірліктері келтірілуі керек. Әртүрлі шамаларға сәйкес келетін сызбалар 

жинағы бір өрісте келтірілген болса, онда әр қисыққа тиесілі нүктелерді 

белгілеу үшін әртүрлі символдар қолдану керек. Сызбалық өңдеу ыңғайлы 

болу үшін әр нүктенің сенімділік интервалын сызбадағы мәннің кіретін өрісі 

ретінде келтіру ұсынылады. 

10) Эксперименттік нүктелерді жалпыламалау арқылы алынған 

тәуелділіктің графиктік сипаттамасы үздіксіз қисық түрінде шығуы керек. 

Графиктегі мәндердің кіретін өрісінен ауытқып кетпеуі керек.  Бұл мақсатта 

сынық қисықтарды алуға болмайды. Қандай да бір физикалық жағдайларда 

тәуелділіктің өзгеру сипаты қажет етсе, сынық қисықты қолдануға болады.   
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1 Зертханалық жұмыс №1. Жылдамдық өрісі мен ауа шығынын 

лездік қысым көрсету әдісімен есептеу 

 

1.1 Жұмыс барысы 

  

Жұмысты істеу барысындағы студенттің міндеті: 

1) Қысым көрсету түтікшесінің құрылысымен танысу. 

2) Қысым төмендеуінің аз шамаларын өлшеу және газ ағынының 

жылдамдығын өлшеу үшін тегеуріндік (Пито) түтікшесін қолдану 

машықтарын меңгеру. 

3) Қысым көрсету түтікшесінің көмегімен шығындарды есептеу үшін 

алынған  тәжірибелік мәліметтерді өңдеу әдісімен танысу.  

 

1.2 Әдістемелік нұсқаулық  

 

Жұмысқа мына оқулықтармен танысқаннан кейін кірісу керек: ([1] – 83 

- 92-беттер, [2] – 199 - 203-беттер). 

Жұмыс барысында оқытушы берген нұсқалар арқылы жұмыс істеу 

керек. Нұсқалар 1.1, 1.3, 1.5 кестелерінен оқытушы тарапынан беріледі.  

 

1.3 Қондырғының сипаттамасы  

 

  

1.1 сурет – Қондырғының қағидалық сұлбасы 

 

Тәжірибелік қондырғының сұлбасы 1.1 суретте көрсетілген. 

Атмосферадан  ауа 1 – ауа өтетін тесіктен 2 – ауа арнасына түседі. Ауа 

арнасының өлшеу аймағында қысым тік бағыттала түсу үшін орналған 4 – 

координатты құрылғысы бар 3 – тегеуріндік (Пито) түтікшесі орналасқан. 
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Тегеуріндік (Пито) түтікшесінің ауа арнасының қимасындағы орны 5 – 

санақ қондырғысының шкаласындағы  көрсеткіштің орнымен анықталады. 

Ауаның арна бойынша қозғалуы 7 – ауа үрлегіш арқылы жүзеге асады.  7 – 

ауа үрлегіштің айналуы 8 – тұрақты ток қозғалтқышының көмегімен іске 

қосылады. Арнаның тік аймағында көрсеткіші бар 10 – шибер және 12 - 

қанатты анемометр орналасқан. Электр қозғалтқыштың жұмыс режимін 

бақылау стендттің панелдік бетінде орналасқан тілшелі аспаптардың 

көмегімен жүзеге асырылады. Электр жетектің қорек тізбегіндегі ток күші 

және кернеу 13 – амперметр мен  14 – вольтметрлердің көмегімен өлшенеді. 

Электр жетек білігінің айналу жылдамдығы 15 – тахометрмен 

өлшенеді. Ауа үрлегіш электр жетегінің жұмыс істеу қуатын басқару 16 – 

автотрансформатор  арқылы жүзеге асырылады. Өлшеу аймағында қысымды 

өлшеу 17 – түтікшесінің көлбеулік бұрышы айнымалы ММН 

микроманометрдің көмегімен жүзеге асырылады. Ауа үрлегіш түсіретін 

қысым U тәріздес 11 – манометр  көрсетулері бойынша анықталады. 

Атмосфера қысымы мен қоршаған ауаның температурасы 18 – барометр  

және 19 – термометр  көмегімен анықталады. 20 – тарылтушы диафрагма 

орнататын жер. 

 

1.4 Жалпы  теориялық мәселелер мен есептік формулалар 

 

1.4.1 Жылдамдық пен шығынды динамикалық қысым арқылы өлшеу.  

Құбыр арқылы тасымалданатын ауа шығынын арнаның көлденең  

қимасындағы ағынның орташа жылдамдығы арқылы анықтауға болады. 

Ауаның көлемдік шығыны: 

                                                    Q0=F
с

м3

, ,                                                      (1.1) 

F – ауа арнасының көлденең  қимасының ауданы, м
2 
 

  – ауа ағынының орташа жылдамдығы, м/с. 

Массалық шығын мына теңдеумен анықталады: 

                                                  Qm=ρQ0,                                                             (1.2) 

ρ – газ (ауа) тығыздығы, кг/м
2
. 

Көлденең  қимасы дөңгелек болып келген құбыр үшін:  

                                                  Q0=
4

2D
х


  ,                                                       (1.3) 

мұндағы D – құбырдың диаметрі, м. 

Кей жағдайда көлем өлшемінде анықталған газ шығынын қалыпты 

жағдайға  келтіреді. Өнеркәсіптік өлшеулерде қалыпты жағдай дегеніміз: 

температура  t=20
0
С, қысым Р=1,01325 кгс/см

2 
(101325 Па), ылғалдылық φ=0 

болып есептелінеді. Бұл жағдайда газдың көлемдік шығыны Qн арқылы 

белгіленеді.   

Тегеуріндік (Пито) түтікшесінің көмегімен ауаның қозғалыс 

жылдамдығын өлшеу толық және статикалық қысымдардың айырмасына тең 

болатын динамикалық қысымды өлшеумен бірдей және ағын 

жылдамдығымен келесі түрде байланысқан: 
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                                       Рд=Рт - Рст=(υ
2
ρ)/2,     Н/м

2
, 

мұндағы υ – ағын жылдамдығы, м/с.  

Динамикалық қысым, тегеуріндік (Пито) түтікшесіне қосылған 

микроманометр көрсетуі арқылы анықталуы мүмкін:  

                                             Рд=9,8K l , Па 

К– есептелінетін коэффициент; 

l – микроманометр түтігіндегі сұйық бағанының ұзындығы, мм.  

Ағын жылдамдығы ауа арнасы қимасының әр нүктесінде әр түрлі: арна 

ортасында жылдамдығы максимал, шетке бағытталғанда ағын жылдамдығы 

азаяды. Орташа жылдамдықты өлшеу үшін міндетті түрде арна қимасының 

әр нүктесіндегі динамикалық қысымды өлшеу керек.  

Практикада динамикалық қысымды өлшеу нәтижесі бойынша орташа 

жылдамдық екі әдіспен өлшенеді.  

Біріншісі динамикалық қысымның арна қимасының әр нүктесінде 

өлшенуін қажет етеді. Мысалы, қимасы дөңгелек арнаны R1, R2 және т.с.с 

радиустары бар концентрлі шеңберлер арқылы аудандары тең бірқатар 

учаскелерге бөледі. Ағын жылдамдығын өлшеу үшін  тегеуріндік (Пито) 

түтікшесін а,б,в және т.б. нүктелеріне орналастыру керек, бұл жағдайда 

құбыр центрінен жүргізілген r1 және r2, т.с.с. радиустар алдыңғы учаскелерді 

тең екі бөлікке бөледі және қиманың осьтік түзулерін қиып өтеді.  

ri - ді мына кейіптемемен анықтауға болады: 

 

                                      ri=   niR 2/12  ,                                                   (1.4) 

 

R –арна радиусы, мм 

n – учаскілер саны. 

Ағынның орташа жылдамдығы:  

 

                                     
дин

P



2

 ,                                                       (1.5) 

 

Рдин – орташа жылдамдыққа қатысты динамикалық қысым;  

ξ- түзету коэффициенті.  

 

            ,...
1

321 динnдиндиндиндин РРРP
n

Р      (Н/м
2
)=(Па).         (1.6) 

 

Орташа жылдамдықты анықтаудың екінші әдісі жылдамдықтың арна 

қимасында үлестірілу заңдылығына негізделген. Осыған байланысты 

орныққан ағынның орташа жылдамдығын ламинарлы ағын кезінде (Re<2300) 

координатасы r/R= 0,707 және турбулентті ағын кезінде (Re>2300) 

координатасы r/R=0,762 нүктелерде динамикалық қысымды өлшеу нәтижесі 

арқылы анықтауға болады. 
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  1.4.2 Қанатты анемометр көмегімен ағын жылдамдығын өлшеу. 

Ауа ағынының жылдамдығы берілген уақыт аралығындағы анемометр 

көрсетуінің өзгеруімен анықталуы мүмкін. Ауа ағынының жылдамдығы 

анемометр айналмасының белгілі бір қалақшасының дөңгелектік 

жылдамдығы арқылы анықталады.  

                                                 n=a+bU, м/с,  

a – беріліс жүйесіндегі үйкелісті ескеретін коффициент;  

b – аспап тұрақтысы. 

Анемометр айналмасының дөңгелектік жылдамдығы мына 

кейіптемемен анықталады: 

                                             U=S/τ=(z1 - z2) / τ,      м/с, 

S – ауаның арна арқылы өткен жолы, м; 

z1, z2 –  санағыштың бастапқы және соңғы көрсеткіші, айналым; 

τ – тәжірибе ұзақтығы, с.  

Қанатты анемометр көрсеткіші бойынша ауа шығыны былай 

анықталады: 

                                                 Q0=  n(πD 2

n /4), 

Dn – қанатты анемометрді қиып өтетін ағын қимасының диаметрі, м. 

 

1.5 Жұмыс істеу тәртібі  

 

1.5.1 Цилиндрлі ауа құбырындағы жылдамдық өрісін анықтау. 

1.5.1.1   Ауа құбырының қимасын ri радиуспен берілген n концентрлік 

шеңберлермен учаскелерге бөлу керек: 

 

                           ri=ri-1+r,          r=R/n.  

 

Канал қимасын 2:1 масштабта учаскелерді белгілеу арқылы сызу және 

өлшеулер жүргізу үшін нүктелер нөмірін көрсету қажет. 

Ауа тығыздығы (1 атм., 20
0
С кезінде) ρ=1,205 кг/ м

3
;  

Dішкі = 44 мм ( үлкен құбырдың ішкі диаметрі); 

Dт = 3 мм (Пито түтікшесінің диаметрі). 

1.5.1.2 Қондырғыны жұмысқа дайындау. Ол үшін қондырғыдан 

шайбаның (тарылту диафрагмасының) алынып тасталғанына көз жеткізіп 

алған соң, Пито түтікшесіне қосылған микроманометрдің көлбеулік 

түтікшесін к=0,8-ге сәйкес орналастыру керек.  

Микроманометрдегі кранды «0» күйге келтіру керек. 

Микроманометрдің кең ыдысының қақпағындағы винттің көмегімен 

көлбеулік түтікшесінің ішіндегі сұйықтың деңгейін 0-ге келтіру керек.  

Сағат тіліне қарсы  бұру арқылы электр жетек қуатының реттегішін 0-

ге келтіру керек. Электр қорегінің тумблерін қосу, шиберді ашық қалыпта 

орнату, координатты қондырғының  винтінің көмегімен Пито түтікшесін ауа 

арнасы  қимасының ортасына орнату керек.  
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1.5.1.3 Қондырғыны жұмыстық қалыпқа келтіру. 

Ол үшін қуат ретегішін сағат тілінің  бағытымен ақырын бұрап, 

тахометр арқылы электр жетектің тапсырмада (1.1 кесте) берілген айналым 

санын орнатады. Шибердің күйін тапсырмаға сәйкес орнатады. Көлбеу 

түтікшедегі сұйық деңгейін өлшейді және ол шкаланың 50%-ынан кем болса, 

k=0,2; 0,4; 0,6 қалыптарда кезегімен ұстай отырып, түтікшенің көлбеулігін 

арттырады.  

1.5.1.4 Пито түтікшесін ауа арнасының  өлшеу үшін таңдап алынған 

нүктелеріне кезекпен орналастыру арқылы осы нүктелердегі динамикалық 

қысымды өлшейді. Алынған мәндерді 1.2 кестеге және хаттамаға енгізеді. 

Шибер қалпын және электр жетек айналымының санын өзгертпей тағы екі 

рет өлшеу жүргізу керек. Қажет болған жағдайда өлшеу арасында электр 

жетек айналуының жылдамдығына түзету жүргізіледі.  

1.5.1.5 Қуат реттеуішінің көмегімен электр жетек айналымының  

санына жаңа мән енгізіп, 1.5.1.3-ке сәйкес өлшеу жүргізу керек. Нәтижелерін 

бақылау хаттамасына енгізу керек.  

1.5.1.6 Жұмыс нәтижелерін 1.2 кесте түрінде келтіріп, 1.2 кестедегі 

есептеулер нәтижесін қолдана отырып,  









R

r
fVn  тәуелділігінің сызбасын 

құру керек.    

1.5.1.7 Тапсырманы орындау алдында экспериментті жүргізу 

шарттарын бақылау хаттамасына енгізу керек. 

 

1.1 кесте – Тапсырманың бақылау хаттамасы 

 

Экспериментті жүргізу шарттары 

 

Ауа температурасы,   t
 0
С  

Барометрлік қысым, Рбар , мм.сын.бағ.  

Электр жетектің айналу жылдамдығы, айн/мин  

Шибердің қалпы, %  

1-микроманометрдің көлбеу түтікшесінің қалпы, К = К = 

Р =1 атм.,  t = 20 0С қалыпты жағдайдағы ауа тығыздығы,   кг/м
3
  1,205  

Эксперимент жағдайындағы ауа тығыздығы, кг/м
3
  

Ауа құбырының ішкі диаметрі, Dішкі, мм 44  

Пито түтікшесінің диаметрі, Dт, мм 3  

Диафрагма алынып тасталған  
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1.2 кесте – Цилиндрлі ауа трактысындағы жылдамдық өрісін анықтау 

R

r
 

li, мм К 
манометр 

1 

Рдин 

Рдин=9,8К∙ срl , 

Па 

 

Vn 



дин

n

P
V

2
 , 

м/с 

Ескерту 

1l  
2l  срl  

0       
1. i

R
r 

10
 

R=22мм. 

2. ρ=1,205 

кг/м
3
. 

3.N=8 000 

айн/мин. 

4. Диафрагма 

алынып 

тасталған 

0,1 (2 айн)       

0,2 (4 айн)       

0,3 (6 айн)       

0,4 (8 айн)       

0,5 (10 айн)       

0,6 (12 айн)       

0,7 (14 айн)       

0,8 (16 айн)       

0,9 (18 айн)       

1,0 (20 айн)       

 

1.5.2  Пито түтікшесінің көмегімен ауа шығынын анықтау.  

1.5.2.1 Ауа арнасының қимасын тең ауданды n концентрлік учаскелерге 

бөліп, өлшеу нүктелерінің  координаттарын анықтау керек. r/R=0,707 және 

r/R=0,762 өлшем бірліксіз координаты бар нүктелердің орнын анықтау керек. 

Арна қимасын 2:1 масштабта тең аудандарды белгілеу арқылы сызу, өлшеу 

үшін қажетті нүктелердің нөмірін анықтап, белгілеу.  

1.5.2.2 Қондырғыны жұмысқа дайындау.  

Ол үшін 1.5.1.2 - бөлімдегі барлық тапсырмаларды орындау керек.  

1.5.2.3 Қондырғыны жұмыстық қалыпқа келтіру.  

Ол үшін 1.5.1.3 - бөлімдегі барлық тапсырмаларды орындау керек.  

1.5.2.4 Пито түтікшесінің ұшын координаттары есептелінген 

нүктелерге кезекпен орналастыра отырып және 0,707; 0,762 нүктелеріне 

қойып, динамикалық қысымды өлшеу. Нәтижелерін 1.4-кестеге және 

бақылау хаттамасына енгізу.  

1.5.2.5 Ауаның аз шығынында 1.5.1.4-ке сәйкес бақылаулар жүргізу. Ол 

үшін шибер тұтқасын тапсырма бойынша орналастырамыз. Қажет болған 

жағдайда микроманометр құбырының көлбеулік бұрышын өзгертеміз. 

1.5.2.6 Жұмыс нәтижелерін 1.4 кесте түрінде және шығынның қысым 

құламасына  PfQ   тәуелділігін сызба түрінде көрсету.  

1.5.2.7 Тапсырманы орындау алдында экспериментті жүргізу 

шарттарын бақылау хаттамасына енгізу керек. 
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1.3 кесте – Тапсырманың бақылау хаттамасы 

Экспериментті жүргізу шарттары 

Ауа температурасы,   t
 0
С  

Барометрлік қысым, Рбар , мм.сын.бағ.  

Электр жетектің айналу жылдамдығы, айн/мин  

Шибердің қалпы, %  

1-микроманометрдің көлбеу түтікшесінің қалпы,        К = К = 

Р =1 атм.,  t = 20 0С қалыпты жағдайдағы ауа тығыздығы,   кг/м
3
  1,205 кг/м

3
 

Эксперимент жағдайындағы ауа тығыздығы, кг/м
3
  

Ауа құбырының ішкі диаметрі, Dішкі, мм 44  

Пито түтікшесінің диаметрі, Dт, мм 3  

Диафрагма алынып тасталған  

 

1.4 кесте – Тегеуріндік (Пито) түтікшесінің көмегімен ауа шығынын анықтау 

№ 

п/п 

il ,  

мм 
(1манометр) 

К  

 

Рдин.ор, 

Рдин.ор= 

9,8К∙ срl ,  

Па 

 

V , 



срP
V

2
 , 

м/с 

Q0, 

4

2

0

D
VQ


 , 

м
3
/с 

Q
М

, 

 

Qм= ρ·Qo, 

кг/с 

 

 

Ескерту 

1l

 
2l  срl  

1         1. lі.макс 

мәнін алып, 

10 бөлікке  

бөлу керек. 

 

2. ρ=1,205 

кг/м
3
. 

 

3. D=44 мм.   

 

4. 

Диафрагма 

алынып 

тасталған. 

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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1.5.3 Қанатты анемометрдің көмегімен ауа шығынын анықтау. 

1.5.3.1 Қондырғыны жұмысқа дайындау.  

Ол үшін 1.5.1.2 - бөлімдегі тапсырманы орындау керек. 

1.5.3.2 Қондырғыны жұмыстық қалыпқа келтіру.  

Ол үшін 1.5.1.3 - бөлімдегі тапсырманы орындау керек. 

1.5.3.3  Ламинарлы ағын r/R=0,707 және турбулентті ағын r/R=0,762 

жағдайында өлшем бірліксіз координаттары бар нүктелерде тегеуріндік Пито 

түтікшесін орналастыру керек. Ағын режимі кез келген белгіленген 

нүктелердегі орташа жылдамдық өлшемі арқылы анықталуы мүмкін.  

1.5.3.4 Берілген уақытта қанатты анемометр шкаласының 

көрсеткіштерінің көмегімен санақ жүргізіледі. Санақтық қондырғы 

көрсеткіштерінің арасында алу ұзақтығын секундамермен өлшейміз. 

Тәжірибені τ=30-180с аралығында ғана жүргізу керек. Қажет жағдайда электр 

жетектің айналу жылдамдығының өлшеу аралығына түзету жүргізу керек. 

1.5.3.5 Шығынның басқа мәндерінде 1.5.3.4-ке сәйкес өлшеу жүргізу. 

Нәтижелері 1.6 кестеге енгізіледі.  

1.5.3.6 Тәжірибелік мәндердің талдау нәтижелерін 1.6 кесте және  













N
fQ  тәуелділігін сызба түрінде көрсету керек. 

1.5.3.7 Тапсырманы орындау алдында экспериментті жүргізу 

шарттарын бақылау хаттамасына енгізу керек. 

 

1.5 кесте –Тапсырманың бақылау хаттамасы 

 

Экспериментті жүргізу шарттары 

 

Ауа температурасы,   t
 0
С  

Барометрлік қысым, Рбар , мм.сын.бағ.  

Электр жетектің айналу жылдамдығы, айн/мин  

Шибердің қалпы, %  

1-микроманометрдің көлбеу түтікшесінің қалпы,        К = К = 

Р =1 атм.,  t = 20 0С қалыпты жағдайдағы ауа тығыздығы,   кг/м
3
  1,205 кг/м

3
 

Эксперимент жағдайындағы ауа тығыздығы, кг/м
3
  

Ауа құбырының ішкі диаметрі, Dішкі, мм 44  

Пито түтікшесінің диаметрі, Dт, мм 3  

Диафрагма алынып тасталған  
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1.6 кесте – Қанатты анемометрдің көмегімен ауа шығынын анықтау 

№ 

п/

п 

срl , 

(2тап-

сыр-

мадан 

алы-

нады), 

мм 

N,  
(қанат-

шаның 

айна-

лым 

саны), 

айн 

 t, 
(секун-

домер 

бойын-

ша), 

с 

Uк, 



N
U к 

 
айн/с 

Un, 

Un=а+b∙Uк 

м/с 

Q0, 

4

2

0

D
UQ n




  
м

3
/с 

Q2, 
(2тап-

сырма-

дан алы-

нады), 

м
3
/с 

Ескерту 

 

1 

2 

3 

 4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

       1. а=0,01 

м/сек 

2. b=0,22 

м/айн 

3. D=44мм 

4. 

Диафрагма  

алынып  

тасталған 

 

 

1.6. Бақылау сұрақтары  

 

1. Пито түтікшесінің құрылысы, қолданылу аймағы. 

2. Ауа шығыны қай формула бойынша есептеледі. Формулаға кіретін 

шамалар мен олардың өлшем бірліктерін атаңыз. 

3. Тұрғызылған сызба бойынша максимал ауа шығынын анықтаңыз. 

4. Ауа шығынын өлшеу үшін Пито түтікшесінің қосылу сұлбасын 

салыңыз. 

5. Микроманометрдің құрылысы және жұмыс істеу қағидасы. 

6. Микроманометр қолданған жағдайда ΔР қай формула бойынша 

анықталады? 

7. Құбырдың диаметрі 80 мм. Ауа ағынының орташа жылдамдығы 4м/с. 

Массалық ауа шығынын анықтаңыз. 

8. Стендтағы аспаптар көмегімен ауа шығынын анықтаудағы жұмыстың 

орындалу ретін түсіндіріңіз. 

9. Массалық ауа шығыны қай формула бойынша анықталады? 

Формулаға кіретін шамалар мен олардың өлшем бірліктерін атаңыз. 

10. Ауа өткізгіштегі көлемдік ауа шығыны 4 м³/сағ-қа тең. Ауа өткізгіш 

диаметрі 50 мм. Ағынның орташа жылдамдығын (м/с) табыңыз. 

11. Өнеркәсіптік қондырғыларда ауа шығынын өлшеу үшін  қандай 

аспаптар мен құрылғылар қажет? 

12. Егер D - құбыр диаметрі 120 мм, ал Qо -  көлемдік шығын 8 м³/сағ 

болса, қысым құламасын есептеңіз. 
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2 Зертханалық жұмыс №2. Тарылту қондырғыларының көмегiмен 

шығынды өлшеу 

 

2.1 Жұмыстың барысы 

 

Жұмыстың мақсаты: тарылту құрылғысы көмегiмен шығынды 

өлшеудiң әдiстемесiн зерттеу. 

      

Жұмыс барысында төмендегі талаптарды орындау керек: 

2.1.1. Айнымалы қысым құламасына негізделген шығын өлшеуіштiң 

жұмыс принципiн, тарылту қондырғысының ерекшелiктерiн зерттеу. 

2.1.2. Диафрагмасы  бар  шығын өлшеуіштiң тарировкасын жасау. 

2.1.3. Стандартты диафрагманы есептеу негiзiнде шығын өлшеуіштiң 

тарировкалық сипаттамасын тұрғызу . 

  Жұмысқа кiрiсу алдында осы әдістемелік нұсқауларды, дәрiстер 

конспектісін және келесi оқу құралын пайдалану қажет ([1] – 83 - 92-беттер, 

[2] – 199 - 203-беттер).  

 

2.2  Зерттеу стендiнiң сипаттамасы 
 

Зерттеу жұмысы 1- зертханалық жұмысының стендiнде  жасалады. Оны 

орындау үшiн ауалы арнада тарылтушы диафрагманы орнату керек. Пито 

түтікшесі алынып тасталады (1.1 сурет). 

 

2.3 Негiзгi теориялық мәлiметтер 

 

Тарылтушы қондырғыдағы қысым құламасы арқылы шығынды өлшеу 

жылутехникалық практикада өзiнiң жоғары сенiмдiлiгiмен және 

анықтылығымен белгiлi. 

   Арнада немесе құбырда өлшенетiн орта ағынды болса, ондағы  

шығынды өлшеу үшiн ағынның жергiлiктi тарылуы жасалады. Тарылған 

қимада ағынның орташа жылдамдығы жоғарылайды, ағынның потенциалдық  

энергиясының бiр бөлiгi кинетикалық энергияға ауысады. Мұның 

нәтижесiнде, тарылту қимасындағы статикалық қысым тарылтудың 

алдындағы қысымнан аз болады. Тарылту алдындағы және тарылту 

қимасындағы ағынның статикалық қысымдарының  айырмасы (қысымдар 

құламасы) бойынша ағынды ортаның шығынының  шамасын анықтауға 

болады. 

  Тарылту қондырғысы көмегiмен шығынды анықтау әдiсi келесiдей 

негiзгi шарттарды қанағаттандыруды  қажет етедi:  

а) өлшенiп жатқан ортаның ағыны орнықталған деп есептеледi - 

тарылту қондырғысына дейiн және одан кейiн құбырдың түзу аймақтары  

және қажеттi ұзындықтағы арналары бар;  

  б) ағын арнаның, тарылту қондырғысының  немесе құбырдың барлық 

қималарын толтырады; 
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  в) өлшенiп жатқан орта бiрфазалы және ол тарылту қондырғысынан 

өткенде де өзгермейдi (сұйық буланбайды, су буы аса қызған болып қалады, 

сұйықтағы газдар бөлiнбейдi, ылғал газ толық қанығу шекарасына жетпейдi); 

  г) арнада немесе құбырда тарылту қондырғысының алдында конденсат, 

шаң және басқа да қалдықтар  жиналмайды; 

  д) арна немесе құбырдың өзiнiң профилi болады (әдетте дөңгелек 

қима). 

   Тарылту қондырғысы бар шығын өлшеуіштiң негiзгi  теңдеулерi: 

     - массалық шығын үшiн 

                                           ;2 210 ppFQm                                                 ( 2.1) 

     - көлемдiк шығын үшiн 

                                          )(
2

2100 ppFQ 


 ;                                               ( 2.2) 

  мұндағы ρ – тарылту қондырғыға дейiнгi ұйытқытылмаған ағындағы 

ортаның тығыздығы, кг/м
3
; 

                           α – шығын еселеуiшi; 

                           ε – өлшенiп жатқан ортаның кеңеюін ескеретін түзетуші  

көбейткiш;  

                           F0 – тарылту қондырғысының тесігінің ауданы, м
2
; 

                          ppp  21  – тарылту қондырғысындағы қысым құламасы, Па. 

Шығын теңдеуiн практикада  қолдану үшiн басқаша көрсетуге болады: 

                          pDpdQm   22 0125.00125.0 ;                   (2.3) 

                          






p

Dm
p

dQ
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0 01252.00125.0 ,                    (2.4)  

мұндағы: m=F0/F=(d/D)
2
  –  тарылту қондырғысының салыстырмалы 

ауданы (модулi); 

            D, d  – құбырдың және тарылту қондырғысының тесiгінің диаметрлерi; 

(2.3), (2.4) кейiптемесiндегi шамалардың өлшем бiрлiктерi: d, мм;  р, 

кгс/м
2
; ρ , кг/м

3
; Qm, кг/сағ; Q0, м

3
/сағ. 

  Өлшеудiң жұмыстық диапазоны әдетте Qmax өлшеудiң максималды 

шығынының 30-100% -ын  құрайды, ол градуирлiк  сипаттаманы тәжiрибелiк 

және есептеулiк әдiспен анықтағанда есептелуi қажет. ∆р=f`(Q) градуирлiк 

сипаттаманы m-нің белгiлi мәнiнде есептегенде, Q-дың мәндерi берiледi.  

Өлшем бiрлiктер ретiнде м
3
/сағ немесе кг/сағ алынады. 

α және ε мәндері  Qорт орташа шығынында, d және  ρ  шамалары 

бақыланып жатқан ортаның  температурасын ескере отырып анықталады.  

α – диафрагмалар үшін есептік шығын еселеуіші:  

                                                    α= αикшкп,                                                         (2.5) 

мұндағы, αи – бастапқы шығын еселеуіші, ол сызба бойынша 

анықталады (2.2-сурет); 

                             кш – түзетуші көбейткіш, ол құбырдың кедір-бұдырлығын 

есепке алады (2.3 сурет); 

                             кп – диафрагманың кіру жиегінің кедір-бұдырлығын 

ескеретін түзету көбейткіші (2.4 сурет). 
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Re саны қандай да бір  Reшек  мәнінен үлкен болса, αи - бастапқы шығын 

еселеуіші сызба бойынша анықталады (2.1-сурет), αи тұрақталған кезде αи 

 f(Re) 2.2 сурет бойынша анықталады. 

  Өнеркәсіптік жағдайларда Re<Reмин мәндерінде шығынды өлшеу 

мүмкін емес деп саналады. Егер өлшеулер Reмин<Re<Rешек шартын 

қанағаттандыратын Re сандары үшін өткізілетін болса, онда шығын 

шамасына  ΔQ0 (ΔQm) түзету енгізу керек:  

                               000 0277.00283.0 kDkDQ



  , м

3
/сағ;                                (2.6) 

                               000 0277.00283.0 kDkDQ   , кг/сағ,                                (2.7) 

мұндағы D – құбыр диаметрі, мм; 

ν – өлшеніп жатқан ортаның кинематикалық тұтқырлығы, м
2
/с; 

μ – өлшеніп жатқан ортаның  динамикалық тұтқырлығы, кгс·с/м
2
;  

ρ – өлшеніп жатқан ортаның  тығыздығы кг/м
3
; 

к0 – m  модуліне тәуелді еселеуіш. 

2.1 кестеде стандартты диафрагмалар  үшін Reшек, Reмин, к0  мәндері 

келтірілген. 

 

2.1 кесте – Стандартты диафрагмалар  үшін Reшек, Reмин, к0  мәндері 

m Reмин, 10
3
 Reшек,10

3 
к0 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

 

10 

23 

30 

42 

57 

42 

80 

112 

172 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

0,45 

0,50 

 

 

20 

73 

90 

110 

134 

155 

185 

244 

320 

395 

470 

545 

640 

0,55 

0,60 

0,65 

0,70 

 

110 

210 

240 

270 

300 

770 

935 

1190 

1450 

 

Re санын жылдамдық бойынша емес, өлшеніп жатқан зат шығыны 

бойынша анықтау ыңғайлы. 

                                           Re=0.354Q0/(Dν)=0,0361Q0ρ/(Dμ); 

                                           Re=0.354Qm/(Dρν)=0,0361Qm/(Dμ). 

Бұл айтылған шамалардың өлшем бірліктері (2.6), (2.7) өрнектеріндегі 

шамалардікіне  ұқсас.  

кш  және  кп түзету көбейткіштерінің мәндерін 2.3 және 2.4 суретіндегі 

графиктерден m=F0/F=(d/D)
2 

мәні бойынша анықтауға болады (D=44мм,  d 

=31мм – құбырдың және тарылту қондырғысының тесiгінің диаметрлерi). 
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2.1 сурет                                                               2.2 сурет 

 

               

    2.3 сурет                                                         2.4 сурет 

   

ε – түзету коэффициенті. ε жалпы жағдайда РР /  (Р-тарылту 

қондырғысына дейінгі қоршаған ортаның абсолют қысымы) қатынасына, m 

модуліне және k қоршаған ортаның адиабатты көрсеткішіне тәуелді: 

                                          ε=f( РР / , m, k). 

ε көбейткішін ([1] 662-бет) номограммалары арқылы немесе 

эмпирикалық кейіптеме арқылы анықтауға болады: 
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935.0
1

2 113184.03707.01
























 


к

p

p
m .                 (2.8) 

Әдетте,  Qор-ға сәйкес, ε= εор  деп алады. Бірақ : 

                                                           

2

max

max















Q

Q

P

P

P

P орор
,                                   (2.9) 

мұндағы maxP  –  Qmax -ға сәйкес  шекті қысым құламасы. 

Өлшеніп жатқан ортаның тығыздығы   қоршаған ортаның абсолютті 

қысымы Р-ға тәуелді, ол  Ра артық және Рб барометрлік қысымдардың 

суммасы және ортаның температурасы арқылы анықталады.  

Т температурасында және р қысымында бір газдың тығыздығы 

қалыпты жағдайда (tн=20ºС, рн=101325 Н/м
2
, салыстырмалы ылғалдылық 

 =0) белгілі ρн тығыздығы бойынша анықталуы керек: 

 

                                                     н  рн Т/(Трнk), 

 

мұндағы,  k – идеал газ заңдарынан ауытқуды сипаттайтын газдың 

сығымдағыш еселеуіші (атмосфералыққа жақын қысымдар кезінде k=1) . 

 

2.4 Жұмыстың орындалу тәртібі 

 

2.4.1 Диафрагманың тәжірибелік тарировкасы. 

2.4.1.1 Тәжірибелік стендті жұмыс жағдайына келтіру.  

Ол үшін шибер толық ашық болуы қажет, микроманометр кранын «0» 

қалпына келтіру қажет. 

2.4.1.2 Qmax-қа сәйкес maxр  қысымының максимал құламасын 

анықтау, ол желдеткіш айналмасының шегінде орнығады. 

2.4.1.3 Қанатты анемометрдің шығындық сипаттамасын (№1 

зертханалық жұмыс нәтижесі бойынша) қолдана отырып, 2 - микроманометр 

шкаласымен 0,1 рмах  қадаммен диафрагмадағы қысымдар құламасына сәйкес 

келетін ауа шығынынының тарировкалық мәндерін алу. Q0=f( р) 

диафрагмасының тарировкалық сызбасын тұрғызу. 

 

2.4.2 Стандартты диафрагманың шығындық сипаттамасын есептеу. 

2.4.2.1 Стандартты диафрагманы есептеу үшін қажетті шамалардың 

алғашқы мәндерін  анықтау: 

1) диафрагма модулі m=(d/D)
2
, Reшек  мәні 2.1- кесте бойынша; 

2) максимал Qmax, орташа Qор, минимал Qмин  шығындарын тарылту 

құрылғысы арқылы; 

3) бақылап жатқан ортаның Т температурасын,   тығыздығын анықтау 

(қалыпты жағдайда ауа тығыздығы  н=1,205 кг/м³ ). 
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2.4.2.2 Qор шығынның орташа мәні үшін Re санының мәндерін                       

есептеу. Егер Re>Reгр болса, (2.5) кейіптемесі бойынша (2.1-2.4) суреттерін 

қолдана отырып, α шығын еселеуішін анықтайды. Егер Reмин<Re< Reгр   болса, 

онда (2.6) бойынша тарировкалық сипаттамаға Q0 түзетуін енгізеді. 

2.4.2.3 (2.8) тәуелділігін қолдана отырып, ауаның адиабата көрсеткішін 

k=1,4 деп,   түзету көбейткішін есептеу. 

2.4.2.4 (2.4)-ті түрлендіре отырып, Qoi шығын мәндерін қолданып,  pi -

дің есептік мәнін анықтау. Qmin  және Qmax диапазон аралығын 10 интервалға 

бөліп алған ыңғайлы. 

2.4.2.5 Есептеу нәтижесін 2.2 кестеге енгізіп, 0Q
өлш

=f( р)  

тәуелділігінің сызбасын тұрғызу керек. 

  

2.1 кесте – Тарылту құрылғысы (диафрагма) көмегімен ауа шығынын өлшеу  

№ 

п/п 
li,  

мм 

К  
(2-микро-

монометр) 

∆Р, 
∆Р=9,8К∙l,  

Па 

 

Q0, 




P
mDaQ


 2

0 0125,0 ,  

м
3
/сағ 

Ескерту 

   1 

 

   2 

 

   3 

 

  4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

 10 

     

1.Диафрагма 

тесігінің диаметрі 

d=31,1 мм; 

2. Ауа өткізгіш 

құбырдың ішкі 

диаметрі D=44 мм; 

3. аи - 2.2 сызба 

бойынша, 

4. кш - 2.3  сызба 

бойынша, 

5. кн - 2.4 сызба 

бойынша алынады. 

6. ε - П14-4-1 сызба 

бойынша алынады. 

7. ρ=1,205 кг/м
3
 

8. lмакс мәнін алып,  

10 бөлікке бөлу 

керек. 
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2.5 Бақылау сұрақтары 

 

1. Қанатты анемометр көмегімен ауа шығынын анықтаудағы 

зертханалық жұмыстың орындалу ретін түсіндіріңіз. 

2. Қанатты анемометр қолданған жағдайда ауа шығынын қай формула 

бойынша есептейміз. 

3. Егер 1 минутта қалақша 2000 айналым жасаса, бұл кездегі ауа 

шығыны 2 м³/мин құраса, қанатты анеометр диаметрін анықтаңыз (α=0, 

в=0,26 м/айн деп қабылдаймыз). 

4. Қалақшаның және ағынның дөңгелектік жылдамдығы қай формула 

бойынша анықталады?  

5. Ауа шығынының жылдамдығының өлшем бірлігі қандай? 

6. Тарылту диафрагмасын құбырға орнатқанда, ағынның сипаты қалай 

өзгереді? Қандай физикалық құбылыстар орын алады? 

7. Қанатты анемометрдің құрылысы және жұмыс істеу қағидасы. 

 

3  Зертханалық жұмыс №3. Реометр көмегімен газдың аз 

шығынын өлшеу. Газ санағышты тексеру және градуирлеу 

 

3.1 Жұмыс мақсаты 

 

Бұл жұмысты орындау барысындағы студенттің міндеттері: 

          - Газдың аз шығынын өлшеудің әдістерімен танысу.  

          - Газ санағыштарының жұмыс істеу принципімен танысу. 

          - Реометрмен газдың аз шығынын өлшеу машықтарын мегеру. 

          - Газ санағыштарды градуирлеу мен тексеру әдістерімен танысу.  

 

 
3.1 сурет  – Қондырғының қағидалық сұлбасы 
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3.2 Әдістемелік нұсқаулар 

 

Бұл жұмысты орындау алдында студент дәрістер конспектісімен  және 

төменде ұсынылған әдебиетпен танысып алып, жұмысқа кірісу керек:  

([1] – 83 - 92-беттер, [2] – 199 - 203-беттер), [ҚӘ 1] – §14.1, 14.3, 14.4, 

14.5, 14.8. 

 

3.3 Қондырғының сипаттамасы 

 

Тәжірибелік қондырғының сұлбасы 3.1 суретте келтірілген. Қондырғы 

3 – жарғақты сығымдағыштан тұрады, ол айнымалы токтың электр 

қозғалтқышымен іске қосылады. Электр қозғалтқышты желіге 1–  

қосқышымен қосуға болады.  

Сығымдағыштан шығатын ауа ағынының толқуларын азайту үшін 5 – 

ауа жинағыш қолданылады. Сығымдағыш ауа жинағышқа ауаны сығу 

режимінде жібере алады, ол үшін 4 – жұмыс режимінің кранын «тегеурін» 

қалпына орнатады. 4 – кранның  «сору» қалпында, сығымдағыш ауа 

жинағыштан ауаны сорып алып, оны сиретеді.  

7 –  «Ағын бағыты» кранын «1» қалыпқа орнатқанда, ауа жинағыштан 

ауа 6 – газ санағышқа беріледі, ауа 6 – газ санағыштан 2 – реометрге ағып 

барады. Реометр металл капиллярлы түтікшесі (тарылту қондырғысы) бар 

ауыспалы колодкадан және U тәріздес сұйықтық манометрден тұрады. 8 – 

атмосфералық  кран. 

 

3.4 Жалпы мағлұматтар және есептеу формулалары 

 

3.4.1 Газ санағыш құрылғысы және жұмыс істеу принципі. 

Газ санағыш одан өткен сомалық газ мөлшерін өлшеу үшін керек, 

зерттеулік жағдайларда аз мөлшердегі газ шығынын нақты өлшеу үшін 

қолданылады. Зерттеулік газ санағыштың құрылымдық сұлбасы 3.2-суретте 

көрсетілген.  

 Газ санағыштың негізгі элементтері: сыртқы 

тұрқысы, өлшеуіш камералары бар дағыра және 

санауыш механизм. Металдық дағыра көлбеу 

орналасқан қалқалармен бірдей көлемді 4 

камераға бөлінген және ол тұрқы ішінде 

орналасып, ось бойынша айналады.  Дағыра 

ішінара сұйыққа батырылған, ол тұрқының 

төменгі бөлігін толтырып тұрады. Сұйық деңгейі 

дағыра осінен жоғары тұр және камералардың 

өлшеу көлемін шектейді. 

           3.2 сурет                     3.2 суретте көрсетілген қалпында дағыраға газ 3 

                                               – кіру құбыршасы арқылы кіреді, 6 – өлшеуіш 

камерасын толығымен толтырады да, 5 – камераның біраз бөлігін ғана 

толтырады. 1– камера  2  – шығу құбыршасымен байланысқан. 5- және 6- 
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камераларға кірген газ қысымы 1– камерадан шықан газ қысымынан көп 

болғандықтан, қысымдар құламасы әсерінен 1– камерада жиналған 

(тұйықталған) сұйықтың деңгейі көтеріледі, ал 5- және 6-камераларда 

төмендейді. Нәтижесінде жүйенің ауырлық центрі ығысады және қысым 

құламасын теңестіретін сұйық бағанасы салмағының салдарынан дағыра 

сағат тілі бағытымен айнала бастайды. Бұл кезде газ 1- камерадан 

ығыстырылады және 5-, 6- камераларға ағып барады. b қимасы сұйықпен 

жабылып, өлшеуіш камералардың ішіне белгілі газ көлемі алынады, b 

қимасы сұйықтан көтеріліп шығады, одан соң 6 - камераның сұйықпен 

толтырылуы салдарынан газ камерадан ығыстырылып, шығу құбыршасына 

шығарылады. Ары қарай газбен толтыру және ығыстыру процесі 4- , 5-  

камераларда қайталанады.  

  Дағыра осі санау механизмімен байланысқан, сондықтан дағыраның 

айналым саны бойынша санағыштан өткен газ көлемін анықтауға болады. 

Егер  санағыш тұрқысындағы тұйықталған сұйық деңгейі өзгермесе, әрбір 

камерада әрқашан бір көлемді газ өлшенеді. Санағыш көрсеткішінің 

қателігіне қатты әсер ететін - жиналған сұйық деңгейінің тұрақтылығы және 

белгілі (дағыра өсінен жоғары) деңгейінің болуы - дағыралы санағыштың 

қалыпты жұмысының бірден-бір шарты болып табылады. Тұйықталған 

сұйық деңгейінің қалпын бақылау үшін дағыралы санауыштар суөлшер 

қондырғысымен жабдықталған. Кепілденген дәлдікті қамтамасыздандыру 

үшін, санағышты қатаң горизонтал орналастыру қажет, ол үшін аспап 

тұрқысында деңгей тексергіштер орнатады. Тұйықталған сұйық ретінде таза 

суды пайдаланады.  

Бұл аспаптардың басқаларға қарағанда артықшылығы, олардың жоғары 

дәлдігі және үлкен өлшеу диапазоны. Тұйықталған сұйық өлшеу 

камераларының сенімді нығыздалуын қамтамасыздандыратын болғандықтан, 

аз шығында да көрсеткіш дәлдігі өзгермейді және тұйықталған сұйық 

деңгейіне ғана тәуелді болады.  

 

          3.4.2 Қысқаша теориялық сипаттама. 

         Үздіксіздік шарты бойынша құбырмен ағатын газ немесе сұйықтың  

көлемдік шығыны мына кейіптемемен анықталады: 

                                                 2211   FF ,                                                       (3.1) 

  мұндағы F1 – тарылуға дейінгі ағын қимасының ауданы, ол құбырдың 

қима ауданына тең, м
2
; 

F2 – тарылудан кейінгі ағынның ең кіші қимасының ауданы, м
2
;     

υ1, υ2  –  F1, F2 қималарындағы ағынның орташа жылдамдықтары, м/с. 
Энергияның сақталу заңы бойынша (ρ1= ρ2= ρ деп алып): 

                                                 2/2

1

2

221  





PP ,                                            (3.2)  

  мұндағы 


21 , PP – F1, F2 - қималарындағы статикалық абсолют 

қысымдар,  Па. 

Ағынның тарылу еселеуішіне μ түзету енгіземіз:  

F2=μF0, 
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мұндағы  F0 – тарылту құрылғысының ауданы, м
2
. 

υ1=μυ2m, 

  мұндағы m = F0/F1 – тарылту қондырғысының салыстырмалы ауданы, 

немесе тарылту қондырғысының модулі деп аталады. 

Ағын жылдамдығы үшін:  

                                          ,)(
2

1
21

22
2 PP

m








                                       (3.3) 

мұндағы ξ – түзету еселеуіші, ол қысым өлшеудің нақты шарттарын, 

яғни 
1P пен 

2P шамаларын  P1 мен P2-ге ауыстыру жағдайын есепке алады.  

Сұйықтың немесе газдың көлемдік шығынын мына теңдеумен табуға 

болады: 

                                      )(
2

1
210

22
0 PPF

m
Q 







.                                    (3.4) 

 

Алынған кейіптемеге кіретін ағын жылдамдығы υ, ξ еселеуіші, m, μ 

өлшеуге қиын және теориялық түсіндіруге келмейді, сондықтан оны жалпы 

шығын еселеуіші α деп есептеген ыңғайлы: 

  

                                                  
221 m





 .                                                  (3.5) 

  

F0 , 2   және α шамалары берілген реометр үшін тұрақты деп санауға 

болады және оларды біркелкі К еселеуішіне  топтастыруға болады. Сонда  

                                                   


P
KQ


0 .                                                      (3.6) 

P1- P2=P  статикалық тегеурін айырмасы мм. су бағанымен өлшенеді. 

Қысымдар құламасын өлшегенде тұйықталған сұйықтың меншікті салмағын 

есепке алған дұрыс. 

                                                тhPPP  21 ,                                                  (3.7) 

 

мұндағы  h – реометрдегі сұйық бағаналарының деңгейлері айырмасы; 

                           ρт– манометрдегі тұйықталған сұйықтың (судың) тығыздығы.  

(3.7)-ні (3.6)-ға қойып, мынаны аламыз:  

                                                   


т
o

h
KQ  .                                                       (3.8) 

Осылай, газ шығынын реометрмен өлшегенде сұйық бағанының h 

айырмасымен, тұйықталған сұйықтың ρт бірлік көлемінің салмағымен және 

өлшеніп жатқан газдың ρ бірлік көлем салмағы арқылы анықталады. 

Осы әдіспен градуирленген реометр тығыздығы тұрақты газдың 

шығынын өлшегенде ғана дәл нәтиже көрсетеді. 

Көрсетілген тарировка шартынан  өзгеше болатын жағдайларда 

реометрді қолданғанда, оның көрсетуіне белгілі бір түзетулер енгізілуі керек.  
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Жоғарыда келтірілген формулаларда газ ағысының шығын м
3
/с өлшем 

бірлігімен анықталады. Ыңғайлы болу үшін дм
3
/мин, (л/мин) өлшем бірлігі 

қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайда теңдік: 

                                         6010000 


тh
KQ  ,                                                (3.9) 

  мұндағы: Q – газ шығыны,  

К – еселеуіш,  

h – реометрдегі сұйық бағанасының деңгей айырмасы,  

ρ – ауа тығыздығы,  

ρт – реометр манометріндегі сұйықтың (судың) тығыздығы. 

  К – еселеуіші былай анықталады:  

4
22

2

0
0

d
ккFK nши





 , 

мұндағы d0 = 2мм – реометрдің тарылту қондырғысының (капиляр 

түтікшесінің) диаметрі;     

αи, кш, кn  мәндері m = F0/F1=(d0/d1)
2
 бойынша №2  зертханалық 

жұмыстағы 2.2-, 2.3-, 2.4-суреттерден алынатын еселеуіштер (d1=8мм). 

Реометрді градуирлеу кезінде әдетте қысымдар құламасы )(hP  мен газ 

шығыны Q0 арасында тәуелділік орнатылады. 

                                   
тk

Q
h




2

2

0
         немесе         2

0CQh                                  (3.10) 

мұндағы С=ρ/k
2
ρт  берілген реометр үшін тұрақты шама болып 

саналады.  

(3.8) - өрнек Q мен h арасында параболалық тәуелділікті көрсетеді, ал 

бұдан шкаланың бірқалыпсыз сипаты байқалады.  

Реометрдің С шамасын анықтай отырып, Q0=0 - ден Q0=max-ға дейінгі 

шкаласын тұрғызуға болады. 

 

3.5. Жұмыстың орындалу тәртібі  

 

3.5.1 Реометр тарировкасын жүргізу. 

3.5.1.1 Қондырғыны жұмысқа дайындау. 

     Ол үшін 4 – «жұмыс режимі» кранын  (3.1 - сурет) «тегеурін» қалпына қою 

керек. «Ағын бағыты» кранын «1» қалпына қою керек. Газ санағышты 

деңгейі бойынша көлденең орналастыру керек. Атмосфералық кран 6-ны 

толық ашу керек. Реометрдегі тұйықталған сұйық деңгейінің қалпын тексеру 

керек. Деңгейлер 0 0,5 мм белгісінде тұру қажет.  

3.5.1.2 Қондырғыны жұмыс жағдайына келтіру керек. Ол үшін 1- 

қосқышымен сығымдағышты желіге қосу керек. Сонда реометрдегі сұйық 

деңгейінің өзгеруі байқалады.  

3.5.1.3 Максимал шығында реометрдағы hmax қысымдар құламасын 

анықтау. Ол үшін 8 - атмосфералық кранын ақырын жауып, жабық кран  

жағдайына сәйкес келетін қысым құламасын анықтау керек. Кран толық 

жабық болғанда, түтікшесінің қимасы аз  ауыспалы колодканы орнатқанда 
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қысымдар құламасы манометрдің өлшеу шегінен шығып кетуі мүмкін.  

Манометрден сұйықтың шығып кетпеуін болдырмау үшін, манометрдегі 

сұйық деңгейі шкала шегінен шығып кетпегеніне көзіміз жеткеннен кейін 

ғана, 8 - кранды жабуға болады. Не болмаса, hmax үшін реометрдің шкала шегі 

белгіленеді.  

3.5.1.4 Келесі бақылаулар үшін деңгейлер айырмасын 0,1 hmax, 0,2 hmax , 

…, 1,0 hmax - қа дейін тең деп алып, қысымдар құламасының мәнін анықтау 

керек, олардың нәтижелері  3.1 кестеге енгізіледі. 

3.5.1.5 Cтендттегі  8 - атмосфералық кранның қалпын өзгерту арқылы 

реометрдегі қысым құламасын 0,1 hmax мәніне сәйкес етіп орнату және белгілі 

уақыт арасында ағып өткен ауа мөлшерін (V) өлшеу қажет. Зерттеу 

уақытының ұзақтығы газ санағыш арқылы анықталатын V1 дм
3
 шартынан 

таңдалынады.  

3.5.1.6 Келесі 0,2 hmax, 0,3 hmax, …, 1,0 hmax қысымдар құламасының 

мәндерінде 3.5.1.5-ке ұқсас өлшеулер өткізу. 

3.5.1.7 Әрбір өлшеу нүктесі үшін реометрдің С тұрақтысын есептеп, С-

нің орташа мәнін анықтау керек. 

3.5.1.8 Градуирлік кестені (3.2 кесте) толтыру және h=C(Q0)
2
  

тәуелділік сызбасын тұрғызу керек. Осы сызбаға басқа өлшеулер нәтижесіне 

сәйкес келетін нүктелерді салу керек.  

3.5.1.9 Реометр шкаласын миллиметрлік қағазға түсіру керек.  

Бақылау хаттамасы: 

1) Бақылау жүргізілген  күн                            – 

2) Ауа температурасы, °С                                – 

3) Барометрлік қысым, Па                               – 

4) Реометрдің ауыспа колодкасының нөмірі  –  

5) Ауа тығыздығы, кг/м
3
                                  –  

 

3.1 кесте  
№ Қысым 

құламасы, h 

Газ санауыштың 

көрсеткіштері 

Ауа 

көлемі, 

V 

(5-4) 

Бақылау 

уақыты, 

τ 

Ауаның 

көлемдік 

шығыны 

Q0 

Шығын 

еселеуіші, 

С 

Орта

ша 

мәні 

С 
басын- 

дағы 

 

аяғын- 

дағы 

 үлес 

саны 

h, 

мм 

дм
3 

дм
3
 дм

3
 с дм

3
/мин   

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

   1 
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 3.2  кесте                         

                                                                                                                                       

                  3.3 сурет                     

2
3

0
2 , 









мин

дм
Q  

 

3.6 Бақылау сұрақтары 

1. 3-зертханалық жұмыстың орындалу ретін түсіндіріңіз. Стендте 

орналасқан аспаптар мен механизмдерді атап шығыңыз. Олардың 

тағайындалуын көрсетіңіз. 

2. Орындалатын тәжірибелердегі ауа шығыны қай формула бойынша 

анықталады? С тұрақтысының өлшем бірлігін анықтаңыз. 

3. Газ санағыш арқылы ауа шығынының қажетті және кепілді өлшеу 

дәлдігін атап шығыңыз. 

4. Һ - тұйықталған сұйық бағанасының биіктігі қалай анықталады? 

Тұйықталған сұйықтың меншікті салмағы мен тығыздығының өлшенетін ауа 

шығынының көлеміне әсерін түсіндіріңіз. 

5. Егер ауа шығыны мен реометр тұрақтысы белгілі болса: Qо=0,2 

м³/мин, С=5,4, тұйықталған сұйық бағанасының биіктігін анықтаңыз. 

    6. һ=100 мм болғанда тұрғызылған сызба бойынша ауа шығынын 

анықтаңыз. 

 7.  Реометр құрылғысы мен жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз. 

8.  Ауа шығынын сирету үшін реометрдің С тұрақтысын анықтаңыз 

(Q=0,03 м³/мин, h=80 мм). 

9. Газ санағыштың құрылғысы мен жұмыс істеу қағидасын түсіндіріңіз. 

 

 

 

 

 

 

№ 

Qо 

 

0
2Q  2

0CQh   

дм
3
/

мин 

2
3










мин

дм
 

мм 

1 

2 

3 

4 

5 
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7 
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9 
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4 Зертханалық жұмыс №4. Оптикалық пирометр көмегімен 

температураны өлшеу. Техникалық пирометрді тексеру 

 

Жұмыстың мақсаты: 

1) Оптикалық пирометрдің жұмыс істеу қағидасын зерттеу. 

2) Оптикалық пирометр қондырғысымен және айнымалы қызу кезінде 

пироиетрлік шамның қылсымы «жоғалып» көрінбей кететін әдіспен танысу. 

3) Әдістемемен танысу және оптикалық пирометр көмегімен жылу 

сәулесінің көзінің температурасын практикалық өлшеуге дағдылану. 

4) Тәжірибенің нәтижелерін өңдеу. 

Бұл жұмысты орындау алдында студент дәрістер конспектісімен  және 

төменде ұсынылған әдебиетпен танысып алып, жұмысқа кірісу керек: ([1] – 

64 - 72-беттер, [2] – 150 - 170-беттер), [ҚӘ 1] – § 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. 

 

4.1 Оптикалық пирометрлердің жұмыс істеу қағидасы 

 

4.1.1 Оптикалық пирометрлермен температураны өлшеу қағидасы. 

Түйістіру әдісімен жоғарғы теператураларды өлшеу әдетте мүмкін 

емес, немесе өлшеу қондырғының алғашқы датчигімен температуралық 

өрісті бұрмалау әсерінен болатын жүйелік қателіктермен байланысты 

болады. Сондықтан, температураны түйістірусіз әдіспен қызған дененің 

сәуле шығаруы бойынша өлшеу ыңғайлы. Ол әдіс спектрдің көрінетін 

бөлігінде денелердің сәуле шығаруының спектрлік интенсивтіліктерін 

салыстыруға негізделген. Бірдей температурада әр түрлі физикалық 

денелердің сәуле шығаруының спектрлік интенсивтіліктері әр түрлі болады. 

Ол үшін пирометрлерді абсолют қара денеге (АҚД) сәйкес температура 

бойынша градуирлейді, ал нақты денелердің температураларын анықтағанда 

дененің қаралық дәрежесіне тәуелді түзетуді енгізеді. 

Жылулық сәулелену заңының негізгі заңы болып Планк заңы саналады, 

ол абсолют қара дененің сәуле шығаруының спектрлік интенсивтілігінің  

толқын ұзындығына және температурасына тәуелділігін есепке алады: 

 

                                             















 
 1exp
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  ,                                         (4.1) 
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       (Вт/м

3
), 

мұндағы  Iλ0 – АҚД - нің сәулелену интенсивтілігі; 

                           λ – толқын ұзындығы  (м); 

                           Т – дене температурасы (К); 

                           С1=3,74·10
-4 

– Планктың 1-ші тұрақтысы, (Вт/м
2
); 

                           С2=1,44·10
-2 

– Плактың 2-ші тұрақтысы, (м·град); 
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Спектрдің көрінетін бөлігінен аз қателікпен Планк теңдеуінен Вин 

заңын шығарып алуға болады: 

                                                









 

0

25

10. exp
T

C
CI


 .                                           (4.2) 

Вин заңы үздіксіз спектрі бар нақты дененің сәуле шығару 

интенсивтілігін анықтау үшін қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайда теңдеу 

келесі түрде болады: 

                                               













 

ДT

C
CI


 

25

1 exp ,                                         (4.3) 

мұндағы, Iλ – cұр дененің сәуле шығару интенсивтілігі; 

                           ελ – қаралық дәрежесі; 

                          Тд – нақты температура. 

АҚД температурасы немесе Т0 жарықтық температурасы деп, АҚД-ның 

сәулелендіру қарқындылығы Тд температурасымен нақты дененің 

сәулелендіру қарқындылығына тең болғандағы температураны айтамыз. 

Бұдан шығатыны 0.I = Iλ, (2) және (3) теңдеулерін мына түрде жазайық: 
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Логарифмдей отырып, мынаны аламыз: 
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 . 

Бірақ, әрқашан ελ>1 болғандықтан, Т0<TД болады, яғни жарықтылық 

температурасы әрқашан нақтыдан аз болады. Сонымен бірге, АҚД-ден 

дененің сәулелену қасиетінің ауытқуы көбірек болса, (TД - Т0) температура 

айырмасы көбірек болады және керісінше (ελ→1 жағдайында Т0 

температурасы TД - ға ұмтылады). 

Сәулелену қарқындылығының негізінде көрінбей кететін жібі бар 

пирометрлер құрылды. Ондағы толқын ұзындығындағы λэфф=0,65 мк 

сәулелену қарқындылығы сондай толқын ұзындығындағы қыздыру шамының 

жібінің сәулелендіру қарқындылығымен салыстырылады. 

Пирометрдің телескоптық трубкасының объективі мен окулярының 

көмегімен пирометрлік шамның қылсымының кескіні қыздырылған дененің 

(объектінің) кескінімен бір жазықтыққа фокустеледі. Қыздырылған денеге 

қарағанда аз қыздырылған қылсым ақшыл фонда қараңғы болып көрінеді 

және керісінше. Қылсым мен дене температурасы теңескенде, қылсымның 

ортаңғы бөлігі «жойылып», көрінбей кетеді (4.1 сурет). 
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          Пирометрлік                  Пирометрлік                       Пирометрлік  

          шамның темпера-          шамның темпера-                шамның темпера-   

          турасы объект                турасы объект                     турасы объект  

          температурасы-              температурасы-                  температурасы- 

          нан төмен                        на тең                                  нан жоғары  

                                          

4.1 сурет – Пирометрлік шам қылсымының кескінінің орта бөлігінің 

термометрлік  шам спиралінің кескіні фонында «жойылып», көрінбей кетуі 

 

4.1.2 Зерттеулік қондырғы сипаттамасы. 

Тәжірибе жүргізу үшін зерттеулік құрылғы келесі қондырғылардан 

тұрады: 

- аккумулятор батареясы 1,2-2,2 В; 

- потенциометр; 

- қалыпты элемент; 

- электр кедергілік өлшеуіш катушка; 

- температуралық шамның қыздыруын қадағалайтын реостат; 

- тұрақталған қорек көзі; 

- температуралық лампаның қорек тізбегіндегі амперметр; 

- оптикалық пирометр ЭОП-66. 

Пирометр өлшеу сұлбасына 4.2 суреттегідей қосылады. Онда 1 – 

пирометрлік шамның қылсымын қыздыру үшін қажетті тұрақтандырылған 

қорек көзі, 2 - сандық  Ф-30 миллиамперметрі, 3 және 4 – пирометрлік 

шамның қызу дәрежесін реттеушілер, 5 – пирометрлік шам. 

         
 

4.2  сурет – ЭОП-66 пирометрін іске қосудың схемасы 
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4.2 Жұмыстың орындалу тәртібі мен әдісі 

 

4.2.1 Оптикалық пирометр құрылысымен танысу. 

Пирометр жұмысы эталон жарықтылығы мен қыздырылған дененің 

квазимонохроматтық сәулелендіру жарықтылығын  теңестіру жолымен 

өлшеуге негізделген. Жарықтылық эталоны ретінде қылсымынан өтетін 

токтың температураға тәуелділігі берілген арнайы пирометрлік шам 

қолданылады.  

Пирометрлік шамдағы ток күшін өзгерте отырып, шамның 

қылсымының жарықтылығын өлшеніп жатқан объект жарықтылығымен 

теңестіреді. 

ЭОП-66 пирометрі (4.3 сурет) 2 – объективтен және 8 – окулярлық 

микроскоптан тұратын телескопты құрайды. Кронштейнге 6 – шамдары бар 

үш патрон орналастырылған 4 – шамдар блогы бектіледі. Пирометр 

телескобын 7 – негізіне қондырады.  

7 – негізінің 16 – бұрандалық тірегі бар, ол құралдың оптикалық осін  

 3° шегінде иілдіруге мүмкіндік береді. Анық бейнені алу үшін пирометр 

объективін 3 – ручкасы арқылы оптикалық ось бойымен орын ауыстыру 

керек. 8 – микроскоптың окулярын оптикалық ось бойынша орын ауыстыру 

қажетті айқындыққа алып келеді.  

Пирометр 6 – шамдармен жабдықталған, олар патрондарға 

қыстырылған.  9 – тұтқасын бұрай отырып, шамдарды кезегімен пирометрдің 

окулярына енгіземіз. 11 – реттеу винті шамның жазық бойымен бағытталуын, 

ал 10 – шығу клапаны лампаны таңдалған қалыпқа бекітуді камтамасыз етеді. 

Пирометрлік шамға кернеуді қосу контактілер арқылы іске асады.  

Температуралық шкаланы кеңейту үшін пирометр әйнектен жасалған 

жұту шынысы және 18 – алынып, салынатын жүтқышы бар 12 – 

кассетасымен жабдықталған, кассета 4 – шамдар блогының қорабынан 20 – 

итергіш көмегімен шығарылады.  

Сәуле ағынын монохроматтау үшін пирометр жарық фильтрлі 5 – 

кассетамен жабдықталған, кассета шамдар блогының қорабына 19 – екі 

винтпен қыстырылады. 5 – кассетаның қалпы кассета шеңберінде нүктелік 

индекстермен белгіленеді.  

Жарық фильтрлі 5 – кассетаның бірінші  терезесінде  түссіз әйнек, 

екінші және үшінші терезеде қызыл фильтр орналастырылған, оның біреуі 

өлшеніп жатқан объектінің жарықтылығын азайту үшін қажет болғандықтан 

диафрагмамен бірге орналастырылады, ал төртінші терезеде жарық 

фильтрлер кез-келген маркылы (өндіруші бұл терезеде жасыл әйнекті 

орналастырады). 

      

4.2.2 Пирометрді жұмысқа дайындау және оның тәртібі. 

1) Пирометрді діріл мен қозғалудан сақтандыратын  негізге қою керек. 

14 – фиксатордың  және 13 – стопордың тұтқасын босату керек (4.3 сурет). 
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4.3 сурет – ЭОП-66 оптикалық пирометрінің құрылысы 

 

2) Пирометрге реостатты және аспаптарды өлшеу сұлбасына сәйкес 

қосу керек (4.2 сурет). Микроскоптың окулярын қозғалту арқылы 

пирометрлік шамның анық бейнесін келтіріп аламыз. Пирометрдің 

окулярында орналасқан диафрагмамен салыстырғанда пирометрлік шамның 

қылсымының жоғарғы ұшы дұрыс орналасқандығына көз жеткізу керек.  

3) Пирометрді температурасы өлшеніп жатқан объектіге қарату керек. 

13 – шығу клапанын тартып, пирометрдің телескобын 15 – тұтқасымен 

жайлап бұрап және бір уақытта 16 – тіректермен көлбеулігін ауыстыру керек, 

нәтижесінде объектінің кескіні диафрагма тесігін жауып тұру қажет немесе 

оның центрінде орналасу керек. Объектінің анық кескіні алынуы керек.  

 

4.2.3 Шамның жарықтылық температурасын өлшеу. 

Фокустау мен келтіру аяқталғаннан соң, жарық фильтрлі 5 – кассетаны 

«●» қалпына, ал жұтқыштар кассетасын 4.1 кестеге сәйкес орнатып, ток күші 

тұрақты кезде берілген температураны өлшеуге кірісу керек.  

Температуралық шамның қылсымындағы температураның берілген 

мәніне сәйкес келетін кернеу мәні 4.5 кестеден алынып, В7-27 аспабының 

көрсетуі бойынша қойылады. 

Пирометрлік шамның қылсымының қызуын реттеу «Грубо», «Точно» 

тетіктердің көмегімен жүзеге асырылады. Пирометрлік және температуралық 

шамдардың қылсымдарының температуралары теңескенде, қылсымның 

ортаңғы бөлігі «жойылып», көрінбей кетеді (4.1 сурет). Осы мезетте сандық 

Ф-30 миллиамперметрінің көмегімен пирометрлік шамның қылсымынын 

өтетін ток күшін өлшеу керек. Әрбір берілген температурадағы 

қылсымдардың түстерінің теңестірілу сәтіне жарықтылықтың үлкен жағынан 
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және кіші жағынан жақындай отырып, өлшеу бес рет қайталанады. Өлшеу 

нәтижесі 4.2 кестеге енгізіледі.  

Бес мәннің орташа арифметикалық шамасы есептеліп, оған сәйкес 

келетін жарықтық температура 4.6 кестедегі немесе «Мемлекеттік тексеру 

туралы куәлік» негізінде тұрғызылған график түріндегі градуирлік сипаттама 

бойынша анықталады. 

  

4.1 кесте 

№ Өлшеніп жатқан 

температуралардың 

диапазоны , °С 

Жұтқыш 

кассетаның 

қалыпы 

Алынып, салынатын 

жұтқышы бар 

оправаның қалыпы 

1 800-ден 1400-ге дейін   «●» алынған 

2 1400-ден 2000-ға дейін «●●» алынған 

3 2000-нан 3000-ға дейін «●●●» алынған 

4 3000-нан 4000 «●» бұралған 

5 4000-нан 10000 «●●●●» бұралған 

   

4.2 кесте – Шамның жарықтық температурасын өлшеу 

 Ток күші I,мА  

Берілген 

температура 

 t,°C 

Жарықтық  
температура 

tS,  °С 
 

Санақ №  Ток күшінің  
орташа мәні 

I, мА  
1  2  3  4  5  

 

        
        

        

        

        

        

 

4.2.4  Жарықтық температура бойынша нақты температураны анықтау.  

Нақты температураны анықтаудың барлық есептеулері 4.3 кестеге 

енгізіледі. ελ - вольфрамның қаралық дәрежесі λ=0,65 мкм үшін 4.4 кестеден 

алынады. 

 

4.3 кесте 

№ TS= tS+273 K ελ 



 1
ln

11

2CTT S

  T, K  t=T-TS, K 

1      

2      

3      

4      

5      

6      
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Нақты температура мына формуламен табылады: 

                         


 1
ln

11

2CTTS
 , 

мұндағы TS – шамның жарықтық температурасы, К; 

Т – нақты температура, К; 

λ – оптикалық пирометрге сәйкес келетін эффективті толқын ұзындығы 

(λ=0.65 мкм); 

С2 – сәулелену тұрақтысы (С2=14320 мкм · ºС); 

ελ – вольфрамның монохроматтық сәулеленуінің қаралық дәрежесі (4.4 

кесте). 

 

4.4 кесте – Вольфрамның қаралық дәрежесі λ=0,65мкм үшін 

Жарықтық 

температурасы, ºС  

956 1058 1149 1240 1330 1420 

Қаралық дәрежесі 0,456 0,454 0,452 0,450 0,448 0,445 

Жарықтық 

температурасы, ºС  

1509 1597 1684 1771 1857 1943 

Қаралық дәрежесі 0,443 0,441 0,439 0,437 0,435 0,435 

 

4.2.5  Шамның толық сәулеленбеуіне түзету сызбасын салу. 

Шамның толық сәулеленбеуіне түзету нақты және жарықтық 

температураларының айырмасына тең, яғни  

 t=T-TS, 

мұндағы  t - лампаның толық сәулеленбеуіне түзету. 

          Түзету сызбасын  t және TS координаталарында тұрғызады.  t мәні 

ордината осі бойынша алады. 

 

4.2.6 ОППИР-017Э типті оптикалық пирометрді тексеру.  

1200 - ден 2000°С - ге дейін және 1800 - ден 3200°С - ге дейінгі 

температуралар интервалында жұмыс істейтін екі модификациялы ОППИР-

017Э типті оптикалық пирометрді тексеру. 

Тексеру 800 - 2000°С температуралар интервалында градуирленген 

үлгілік термометрлік шам бойынша жүргізілді.  

 

Сыртқы бақылау мен тексерудің нәтижесі 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________
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4.5 кесте – ОППИР-017 оптикалық пирометрімен жұмыс істеген кездегі 

термометрлік шамның спиралінің температурасының қорек көзінің кернеуіне 

тәуелділігі 

    t,°C  В7-27 аспабының көрсетуі              Ескерту 

1200 1,16 Жұтушы шыны қойылмаған 
1300 1,28  

1400 1,43  

1500 1,63  

1600 1,81  

1700 2,04  

1800 2,24  

1900 2,44  

2000 2,79  

1800 2,28 Жұтушы шыны қойылған 

1900 2,57  

2000 2,78  

2100 3,05  

2200 3,35  

2300 3,66  

2400 3,97  

2500           4,35                       

4,35 

 

 

4.6 кесте – Пирометрлік шамның температурасының ток күшіне тәуелділігі 

t,°C  I,mA         Ескерту 

1200  274,3  Жұтушы шыны қойылмаған 
1300  283,5   

1400  296,3   

1500  260,2  Бірінші жұтушы шыны қойылған «• •»  

1600  267,3   

1700  273,8   

1800  280,4   

1900       286,0   

2000  295,7   

2100  260,5   Екінші жұтушы шыны қойылған «• • •»  

2200  265,2   

2300  269,8   

2400  273,7   

2500  276,7   
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1200 - 2000°С температуралар интервалында шкаланы тексерудің 

негізгі қателігін анықтау (Бірінші жұтушы шыны қойылған «•» кезде). 
 

4.7 кесте 

Температура 
t,°C 

В7-27 аспабы-
ның көрсетуі 

Пирометрдің 
көрсетуі 

 
Сt oр

,0  

Негізгі 

қателік 

tt oр  0 ,°С 

Түзету 

с,°С 

1200   1.    
  2.    
  3.    

  4.    
  5.    

1200   орт.    

1400   1.   
  2.    
  3.    

  4.    
  5.    

1400   орт.    

1600   1.    
  2.    

  3.    

  4.    

  5.    

1600   орт.     

1800   1.    
  2.    
  3.    

  4.    
  5.    

1800   орт.     

1900   1.    
  2.    

  3.    

  4.    

  5.    

1900   орт.     

2000   1.    
  2.    

  3.    

  4.    

  5.    

2000   орт.     
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1800 - 2000°С температуралар интервалында шкаланы тексеру (Екінші 

жұтушы шыны қойылған «• • •» кезде). 
А – пирометрлік әлсіреу шамасын есептеу. 

4.8 кесте 
Темпера-
тура t, °С 

В7-27 
аспабының 

көрсетуі 

Пирометр
дің негізгі 
шкаласы 

ның 
көрсетуі 

Сt oр
,0  

Түзету 

с°С 

Негізгі шкала 

бойынша түзету 

енгізілген 

температураның 

шамасы

сtt oриспр  0  , 

 

Пирометрлік 

әлсіреу  

С
А




1
,106  

1200       

1400       

1600       

1800       

1900       

2000       
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1800 - 2000°С температуралар интервалында шкаланы тексерудің негізгі 

қателігін анықтау. 
 

4.9 кесте 
 

Шкаланың 
тексеріліп 

жатқан 
нүктесі    

t,°C 

 

Көзге 

көрінген 

темпера-

тура  

Ctk

,  

 

Түзету 

с,°С 

 

Негізгі шкала 

бойынша 

түзету 

енгізілген 

температура-

ның шамасы 

,0 ctt kиспр   

C  
 

 

Шкаланың 

тексеріліп 

жатқан 

нүктесіндегі 

пирометрдің 

көрсетуі    

Ctn

,  

 

 

 
Негізгі 
қателік     
 ,°С 

1200       

1400       

1600       

1800       

1900       

2000       

 

         Қорытынды: тексеріліп жатқан аспап стандартқа (ГОСТ 130 -74) сәйкес 

келеді (келмейді). 

 

Тексеру күні__________.             Тексеруді жүргізген__________________  . 

 

 

4.3 Есеп беру талаптары 

 

  Есеп беруді дайындағанда мыналар қажет: 

1) Жұмыстың атын жазу және оның мазмұнын айту. 

2) Оптикалық пирометрдің қарапайым схемасын тұрғызу және оның 

сипаттамасын беру. 

3) Қыздырылған вольфрам лентасы бойынша бақылау нәтижесін (4.2 

кесте) және есептеулерді (4.3 кесте) көрсету. 

4) Вольфрам лентасының толық сәулеленбеуіне түзету сызбасын салу. 

5) ОППИР-017Э  пирометрін тексеру хаттамасын А , nt  және t 

шамаларының есептеулерімен қоса келтіру. 

6) Жұмыс нәтижесі бойынша қорытынды жасау. 
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4.4 Бақылау сұрақтары 

 

1 Физикалық дененің және абсолют қара дененің спектрлік 

энергетикалық жарықтылықтары арасындағы байланыс қандай?  

2 Физикалық дененің жарық шығаруы бойынша температурасы 

өлшенгенде неліктен шартты температуралар алынады?  

3 Сәуле шығару пирометрлерінің қандай түрлерін білесіздер?  

4 Жарықтылық температура деген не?  

5 Түстік температура деген не?  

6 Радиациялық температура деген не?  

7 Пирометрмен өлшенген температуралардың қайсысының нақты 

температурадан ауытқуы ең аз болады?  

8 Пирометрмен өлшенген температуралардың қайсысының нақты 

температурадан ауытқуы ең үлкен болады?  
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А қосымшасы 

 

ГОСТ 8.130-74 стандартына сай ОППИР-017Э  пирометрі  

үшін мүмкін болатын негізгі қателіктер шегі 

 

А.1 кесте 

Модификациясы Шкала бойынша 

температураны 

өлшеу шегі, °С 

 

Мүмкін болатын 

негізгі қателіктер 

шегі,  °С 

I 800-1400 

 

±20 

I 1200-2000 

 

±30 

II 1200-2000 

 

±30 

II 1800-3200 

 

±80 

III 1500-2500 

 

±60 

III 2200-6000 

 

±250 
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Б қосымшасы 

 

tк – көзге көрінетін жарықтық температураның t – тексеріліп жатқан 

температураға және А – пирометрлік әлсіреуге тәуелділік кестесі 
 

Б.1 кесте 

 

t, °С 

A·10
6
, 1/°С 

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

tк, °С 
1800 1343,5 1341 1338,5 1336 1333,5 1331 1328,5 1326 1323,5 1321 

1900  1401 1398 1395,5 1393 1390 1387,5 1384,7 1382 1379,5 

2000    1453,7 1451 1448 1445 1442 1439,5 1436,5 

2100     1507 1504 1501 1498 1495 1492 

2200         1556 1552,3 

2300        1607,6 1604,2 1600,8 

2400         1656,5 1653 

2500          1703,5 

2600           

2700           

2800           

2900           

3000           

3100           

3200           

Б.1 кестенің жалғасы 

 

t, °С 

A·10
6
, 1/°С 

146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 

tк, °С 
1800 1318,5 1316 1313,5 1311 1308,5 1306 1303,5 1301 1298,5 1296 

1900 1376,5 1374 1371 1368,5 1366 1363 1360,5 1358 1355 1352,5 

2000 1433,7 1431 1328 1425 1422 1419,5 1416,5 1413,5 1410,5 1408 

2100 1489 1486 1483 1480 1477 1474 1471 1468 1465 1462 

2200 1548,7 1545 1540,5 1537,5 1534 1531 1527,5 1524 1521 1514,5 

2300 1597,5 1594 1590,5 1587 1583,5 1580 1576,5 1573 1569,5 1566,5 

2400 1649,5 1646 1642 1638,5 1635 1631,5 1628 1624 1620,5 1617 

2500 1699,8 1697 1693 1686 1685,5 1681,5 1677,5 1674 1670 1666,5 

2600 1751 1747 1743 1739 1735 1731 1727 1723 1719 1715 

2700 1799,5 1796 1791,5 1787 1783 1779 1774,5 1770,5 1766 1762 

2800  1844 1839 1835 1830,5 1826 1821,5 1817 1813 1808 

2900  1891 1886 1881 1877 1872 1867,5 1863 1858,5 1854 

3000  1936,5 1932 1927 1922 1917,5 1912,5 1908 1903 1898,5 

3100  1982 1977 1972 1967 1962 1957 1952 1947 1942 

3200  2026,5 2021,5 2016 2011 2005,5 2000,5 1995,5 1990 1985 
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