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Введення 

При проведенні експериментальних і багатьох інших видах досліджень 

вимірювання були, є і будуть одними з найважливіших умов досягнення 

поставленої наукової мети. Тільки висока і гарантована точність результатів 

вимірювань забезпечує правильність прийнятих наукових положень і 

висновків на всіх рівнях дослідження, а методи і засоби вимірювання фізичних 

величин є невід’ємною основою наукових досліджень за темою дисертації.  

Метою викладання даної дисципліни є надання аспірантам знань з основ 

методів і засобів вимірювання фізичних величин, з якими майбутній 

науковець стикається під час досліджень, засвоєння основних методів 

вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів та 

сигналів, принципів побудови та застосування засобів для вимірювання. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Методи і засоби 

вимірювання фізичних величин» є формування теоретичних знань та 

практичних навичок з метрології як наукової основи вимірювальної техніки, 

рівня знань про методи вимірювання технологічних параметрів і сигналів, 

принципи побудови сучасних систем і приладів автоматичного контролю під 

час проведень експериментальних досліджень. Це дає змогу фахівцям у галузі 

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки використовувати 

набуті знання для вирішення наукових задач різної складності. 

Даний конспект лекцій призначений для аспірантів вищих навчальних 

закладів, що навчаються за програмою «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка». 
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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА 

ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНУ АПАРАТУРУ 

 

1.1 Метрологія й метрологічне забезпечення 

Метрологія (metrology) - сфера діяльності й наука про вимірювання, 

методи й засоби забезпечення їхньої єдності й способах досягнення 

необхідної точності. 

Вимірювання (measurement) - пізнавальний процес, що полягає в 

знаходженні чисельного значення вимірюваної величини (of a measurand) 

дослідним шляхом за допомогою спеціальних технічних засобів, називаних 

засобами вимірів. 

Вимірювана величина (measurand) - величина, що підлягає виміру. 

Величина (quantity)- властивість (атрибут) фізичного об'єкта (явища, 

речовини, виробу, біологічного об'єкта), що може визначатися кількісно. 

Розмір величини (size of a quantity) - кількісний вміст у даному об'єкті 

властивості, що відповідає поняттю “величина”. 

Значення величини (value of a quantity) - вираження розміру величини 

у вигляді деякого числа прийнятих для неї одиниць. 

Одиниця величини (unit of a quantity)- величина фіксованого розміру, 

який умовно привласнене числове значення, рівне одиниці. 

Єдність вимірювань (traceability of a measurement) - стан вимірювань, 

при якому їхні результати виражені в узаконених одиницях величин і 

погрішності вимірювань не виходять за встановлені границі із заданою 

ймовірністю. 

Досягнення єдності вимірювань приводить до забезпечення взаємної 

довіри до результатів вимірювань поза залежністю від місця їхнього 

виконання. Подібний стан вимірювань здобуває особливе значення для 

наукового, технічного й економічного співробітництва й торгівлі, при 

вирішенні спірних питань і претензій як усередині країн, так і на 

міждержавному рівні. Не випадково тому першою міждержавною угодою в 

історії нашої планети, підписаним 20 травня 1875 року, з'явилася Метрична 

Конвенція, а першою міжурядовою організацією - Міжнародне Бюро Мір і 

Ваг (МБМВ або в латинській абревіатурі французького походження - BIMP). 

Метрологічне забезпечення (metrological assurance) - установлення й 
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застосування наукових й організаційних основ, технічних засобів, правил і 

норм, необхідних для досягнення єдності й необхідної точності вимірів, які 

виконуються в усіх без винятку сферах діяльності людини. 

Метрологічне забезпечення галузей науки й промисловості, 

екологічного моніторингу, охорони здоров'я, торгівлі, контролю безпеки, 

озброєнь і судового виробництва полягає у виконанні наступних основних 

функцій: 

-  розробка, виготовлення й зберігання державних еталонів, що 

відтворюють одиниці вимірюваних величин, 

-  здійснення міжнародних звірень державних еталонів, передача 

розмірів одиниць величин робочим засобам вимірювань, 

-  розробка законодавчих актів і нормативних документів в області 

метрології й практичних вимірювань, контроль за їхнім виконанням, 

-  розробка й промисловий випуск робочих засобів вимірювань, 

-  контроль за станом і схоронністю декларованих виробником 

метрологічних властивостей засобів вимірювань, що випускають із 

виробництва, а також перебувають в експлуатації або на зберіганні, 

-  виконання робочих вимірювань у всіх сферах діяльності й у 

галузях народного господарства, 

-  розробка методик виконання вимірювань, що включають у себе 

методики оцінки характеристик погрішностей результатів вимірювань, 

виконання вимірів, контроль за виконанням методик виконання вимірювань. 

Основні роботи з метрологічного забезпечення, виконувані в інтересах 

держави, а саме, розробка й зберігання державних еталонів, фундаментальні 

дослідження в області метрології, розробка державних нормативних 

документів, державний метрологічний нагляд підлягають обов'язковому 

державному фінансуванню. При розробці федеральних й інших державних 

програм, у тому числі, програм створення й розвитку виробництва оборонної 

техніки в них повинні бути передбачені розділи метрологічного 

забезпечення. 

До подібних програм відносяться програми забезпечення всіх видів 

безпеки населення стосовно причин техногенного, екологічного, медичного, 

злочинного й іншого характеру. 
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1.2  Номенклатура основних величин, що підлягають 

вимірюванням в електротехніці, електроенергетиці й електроніці 

В електротехніці, електроенергетиці й електроніці виміру підлягають: 

-  всі електричні величини (сила струму, напруга, параметри 

змінного струму й напруги, електричні потужність й енергія, поверхневий й 

об'ємний електричний заряд, електричні характеристики матеріалів, 

параметри електричних, магнітних й електромагнітних полів, параметри 

електричних ланцюгів - опір, індуктивність, ємність, і багато хто інші), 

-  состав і властивості електротехнічних й інших матеріалів, 

-  температура від 4 до 2000 К й вище, 

-  маса, сила, деформації, моменти обертання й гальмування, 

-  тиск, швидкість і витрата рідин і газів, 

-  параметри вібрацій (вібропересування, віброшвидкість і 

віброприскорення), 

-  швидкість обертання, 

-  лінійні й кутові переміщення, 

-  рівень і доза радіації, 

-  акустичні величини, 

-  параметри навколишнього середовища, що впливають на безпеку 

життєдіяльності працівників, 

-  параметри промислових викидів, що підлягають екологічному 

моніторингу, і багато чого іншого в широкому діапазоні зміни вимірюваних 

величин при різноманітних робочих умовах експлуатації обладнання. 

 

1.3  Номенклатура параметрів середовища життєдіяльності, що 

підлягають вимірюванням 

Перелік параметрів середовища життєдіяльності, що підлягають 

вимірюванням, запозичений з довідника “Метрологічне забезпечення безпеки 

праці” (В 2 томах, ред. И.Х.Сологян, М.: Видавництво стандартів, 1998, 1999 

р.) і приводиться в таблиці 1. 

Методи й засоби вимірювань, що допускають норми параметрів 

установлюються стандартами Системи Стандартів Безпеки Праці (ССБТ, 

позначення стандартів цієї системи: ДСТ 12.X. XXX “ССБТ. Назва 

стандарту”), стандартами Державної Системи забезпечення єдності вимірів 
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(ДСІ, позначення стандартів цієї системи: ДСТ 8.XXX “ДСІ. Назва 

стандарту”), стандартами на об'єкти промисловості, продукцію, види робіт. 

 

Фізичні параметри розділяють на наступні групи: кінематичні, 

геометричні, статичних, динамічних, теплових, акустичних, електричних і 

магнітних, механічних і молекулярні, випромінювань, атомної фізики, 

універсальні фізичні постійні. 
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Фізичні величини 

Група 

параметрів 

Параметри 

Кінематич

ні 

Час, швидкість, прискорення, кутова швидкість, кутове 

прискорення, період, частота періодичного процесу, фаза, 

об'ємна витрата, щільність, об'ємної витрати, градієнт швидкості 

Геометрич

ні 

Довжина, площа, плоский кут, тілесний кут, кривизна лінії, 

кривизна поверхні, момент опору плоскої фігури, осьовий і 

полярний моменти інерції площі плоскої фігури 

Статичні й 

динамічні 

Маса, сила, імпульс сили, кількість руху, тиск, градієнт тиску, 

робота, енергія, об'ємна щільність, енергія, потужність, 

коефіцієнт тертя, коефіцієнт опору, коефіцієнт пружності, 

момент сили, момент інерції, масова витрата, масова швидкість 

потоку, загасання. 

Механічні 

й 

молекуляр

ні 

Щільність, питомий обсяг, питома вага, кількість речовини, 

відносна молекулярна маса, молярна маса, молярний обсяг, 

коефіцієнт поздовжнього розтягання, модуль поздовжньої 

пружності, коефіцієнт всебічного стиску, твердість, ударна 

в'язкість, динамічна в'язкість, плинність, кінематична в'язкість, 

коефіцієнт поверхневого натягу, концентрація, коефіцієнт 

дифузії, функція розподілу 

Теплові Температура, кількість теплоти, температурний градієнт, 

тепловий потік, поверхнева щільність теплового потоку, 

ентропія, теплоємність (об'ємна й питома), теплота фазового 

перетворення, теплота згоряння палива, коефіцієнт 

теплопровідності, коефіцієнт теплопередачі, коефіцієнт 

температуропроводності, температурні коефіцієнти 

Акустичні Звуковий тиск, об'ємна швидкість, звукова енергія, щільність 

звукової енергії, інтенсивність звуку, акустичний опір, питомий 

акустичний опір, механічний опір, інтенсивність звуку, висота 

звуку, тембр звуку, гучність звуку, акустичний коефіцієнт 

відбиття, акустичний коефіцієнт поглинання, акустична 

проникність перегородки, час реверберації 

Електричні 

имагнитны

е 

Електричний заряд, поверхнева щільність заряду, напруженість 

електричного поля, електричний зсув, потік електричного зсуву, 

потенціал, електричний момент диполя, ємність, 

поляризованість, діелектрична проникність, діелектрична 

сприйнятливість, сила струму, щільність струму, електричний 

опір, електрична провідність, питомий електричний опір, 
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питома провідність, магнітна індукція, магнітний потік, 

напруженість магнітного поля, магнітний момент, 

магніторушійна сила, магнітний опір, індуктивність, взаємна 

індуктивність, намагніченість,магнітна проникність 

Випроміню

вань 

Променистий потік (потік випромінювання), поверхнева 

щільність потужності випромінювання, енергетична 

освітленість, промениста експозиція, сили світла, енергетична 

яскравість, енергія випромінювання, спектральна щільність 

енергії випромінювання по довжині хвилі, спектральна 

щільність променистої енергії (по частоті), світлова енергія, 

освітленість, яскравість, світлова експозиція, відносна світлова 

ефективність, сила світла, коефіцієнт переломлення, коефіцієнт 

відбиття, коефіцієнт поглинання, коефіцієнт пропущення 

Атомної 

фізики 

Момент кількості руху, момент диполя, доза поглиненого 

випромінювання, експозиційна доза випромінювання, 

радіоактивність, коефіцієнт рекомбінації 

Універсальн

і фізичні 

постійні 

Швидкість світла у вакуумі, гравітаційна постійна, маса 

(спокою) електрона, маса (спокою) протона, маса (спокою) 

нейтрона, число фарадея, постійна Планка, постійна тонкої 

структури, компотоновская довжина хвилі, постійна Ридберга, 

боровский радіус, магнетон Бора, магнітний момент електрона, 

універсальна газова постійна 

 

 

 

1.4 Засоби вимірювань, різновиди 

Якість виконуваних вимірювань у значній мірі визначається якістю 

застосовуваного технологічного обладнання й коректністю його використання 

у вимірювальних технологіях. 

Використовуване технологічне обладнання: 

-  вимірювальні інструменти - засоби вимірювань - основне 

обладнання, 

-  допоміжне устаткування, у тому числі, засоби обчислювальної 

техніки - комп'ютери, процесори, мікропроцесори, периферійні пристрої. 
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Засіб вимірювань (measuring instrument) - технічний засіб, призначений 

для виконання вимірів й маючий нормовані метрологічні характеристики. 

Метрологічні характеристики (metrological characteristics) - 

характеристики властивостей засобів вимірювань, що роблять вплив на 

результати й погрішності вимірювань. 

Якість основного технологічного обладнання - засобів вимірювань 

визначається його метрологічними характеристиками, їхньою схоронністю в 

часі й незалежністю від дії зовнішніх факторів, що впливають. 

Засоби вимірювань підрозділяються на наступні 4 види. 

Міра (material measure) - засіб вимірювань, призначений для 

відтворення фізичної величини одного або декількох заданих розмірів з 

нормованою точністю. 

Однозначна міра - міра, що відтворює фізичну величину одного розміру. 

Наприклад, гиря, стрижень довжиною 1 метр, нормальний елемент, котушка 

опору розміром 1 Ом, стандартний зразок двокомпонентної речовини (газу, 

рідини, сплаву). 

Багатозначна міра - міра, що відтворює одну фізичну величину 

декількох розмірів. Наприклад, набір гир різної маси, магазин опорів. 

Стандартний зразок - засіб вимірювання у вигляді речовини 

(матеріалу), склад або властивість якого встановлені при атестації. 

Калібратор - багатозначна міра, як правило, що допускає керування від 

комп'ютера. 

Вимірювальний прилад (measuring instrument) - засіб вимірювань, 

призначений для одержання значень вимірюваної величини у формі, доступної 

для безпосереднього сприйняття оператором. 

Аналогові й цифрові вимірювальні прилади відрізняються видом 

представлення (індикації) значень вимірюваної величини. Безліч значень, які 

представляє індикатор аналогового приладу, - постійна. Найпоширенішими 

аналоговими вимірювальними приладами є стрілочні вимірювальні прилади, 

у яких відлік значення вимірюваної величини здійснюється по взаємному 

положенню стрілки (або іншого вказівника) і матеріальної шкали. При цьому 

найчастіше рухлива стрілка переміщається щодо нерухомої шкали. Іноді 

рухливою є шкала, а стрілка (вказівник) нерухома. У деяких аналогових 

приладах (наприклад, ртутних термометрах) значення вимірюваної величини 

перетвориться в довжину візуально фіксуємого відрізка, постаченого шкалою. 

Індикатор цифрового приладу є цифровим і представляє результати 

вимірів в одиницях вимірюваної величини з дискретної безлічі значень, 

розділених, як правило, однаковими інтервалами, називаними інтервалами 

квантування. Ширина інтервалу квантування є не що інше, як погрішність 
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округлення, і обернено пропорційна кількості розрядів коду (як правило, 

десяткового), застосовуваного в конкретному приладі. 

Вимірювальний перетворювач (measuring transducer) - засіб вимірів, 

призначений для взаємооднозначного перетворення сигналу вимірюваної 

величини або сигналу вимірювальної інформації, що діє на вході 

перетворювача, у вихідний сигнал, зручний для подальших перетворень, 

обробки, передачі й (або) зберігання. 

Сигнал вимірюваноївеличини - вимірювана величина, що змінюється в 

часі. Сигнал вимірюваної величини - окремий випадок сигналу вимірювальної 

інформації. 

Сигнал вимірювальної інформації - сигнал, функціонально взаємно 

однозначно пов'язаний із сигналом вимірюваної величини. 

Вихідний сигнал вимірювального перетворювача не може бути 

безпосередньо сприйнятий оператором без застосування індикатора. 

Датчик (сенсор, первинний вимірювальний перетворювач)- 

вимірювальний перетворювач, на який безпосередньо діє вимірювана 

величина. Під дією вимірюваної величини датчик виробляє сигнал 

вимірювальної інформації, тобто сигнал, функціонально взаємооднозначно 

пов'язаний із сигналом вимірюваної величини. 

Вимірювальними перетворювачами крім датчиків є підсилювачі, 

фільтри (вторинні вимірювальні перетворювачі), комутатори, перетворювачі 

безперервних (аналогових) величин у цифровий код (аналого-цифрові 

перетворювачі, АЦП), перетворювачі цифрового коду в аналоговий сигнал 

струму або напруги (цифроаналогові перетворювачі, ЦАП). 

Приклади вимірювальних перетворювачів: термопара, вимірювальний 

трансформатор, вимірювальний підсилювач, термометр опору, датчики тиску, 

параметрів вібрацій, швидкості газу й ін. 

Вимірювальна інформаційна система (measuring information system) - 

засіб вимірювань, призначений для виміру декількох однорідних або 

неоднорідних величин і уявляючий собою сукупність датчиків, 

вимірювальних перетворювачів і допоміжних пристроїв, що функціонують, як 

єдине ціле. 

Звичайно ВІС складається з декількох (до декількох тисяч) 

вимірювальних каналів. Кожен канал являє собою послідовне з'єднання 

вимірювальних перетворювачів, пертим з яких є датчик. За допомогою 

комутатора, керованого від процесора, сигнали вимірювальної інформації 

кожного з каналів по черзі підключаються на вхід АЦП, на виході якого при 

кожнім такому підключенні формується числовий еквівалент значення 

відповідної вимірюваної величини, як правило, у двійковому коді. Отримані в 

такий спосіб числа передаються в комп'ютер (або в процесор), де виконується 
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зіставлення кожного із цих чисел зі шкалою відповідної вимірюваної 

величини, представленої в комп'ютері в тім же коді. У результаті цього 

зіставлення формуються значення вимірюваних величин у їхніх одиницях і 

тим самим виконується прямий вимір. Наступні операції (математична 

обробка, зберігання, передача, візуалізація результатів вимірів) виконується 

відповідно до цілей експерименту комп'ютером й іншими засобами, що 

входять до складу системи. 

Багато сучасних ВІС будуються на базі комп'ютерних мереж. 

Диспетчеризація роботи таких розподілених ВІС й обмін інформацією 

виконуються за допомогою мережного програмного забезпечення й засобів 

міжмашиного зв'язку (телефонні канали, радіоканали, оптоволоконі лінії 

зв'язку, канали супутникового зв'язку й інші). Для з'єднання із цими каналами 

передбачається відповідний модем. 

 

1.5 Характеристики якості результатів вимірювань 

Результат будь-якого вимірювання відрізняється від правдивого 

значення вимірюваної величини в силу наступних причин: 

-  недосконалість засобів вимірювань, 

-  некоректне застосування засобів вимірювань, у результаті якого 

можуть змінюватися властивості об'єкта, 

-  вплив на засіб вимірювань різноманітних факторів, що 

заважають, називаними величинами, що впливають. 

Впливаюча величина (influence quantity) - величина, що робить вплив на 

результати й на погрішності вимірювань, але не є вимірюваної. 

Припустимо спочатку, що вимірювана величина не змінюється в часі, а 

її істинне значення є x. Нехай x  результат виміру, тоді різниця x x x    є 

абсолютна погрішність результату вимірювань. 

Істинне значення вимірюваної величини, звичайно, невідомо. Тому в 

наступному тексті цей термін використовується як модельне поняття, що бере 

участь в описі математичної моделі вимірів і погрішностей вимірів. 

Абсолютна погрішність результату вимірів (absolute error) - різниця між 

результатом вимірювання й істинним значенням вимірюваної величини, 

виражається в одиницях вимірюваної величини. 

Значення абсолютної погрішності не може бути визначене у вигляді 

числа через те, що істинне значення x вимірюваної величини невідомо. Із цієї 

причини результат кожного вимірювання містить непереборну невизначеність 

значення вимірюваної величини, і тому на практиці може йти мова тільки про 

оцінку яких-небудь характеристик погрішності вимірів, але не значень 



16 
 

погрішності. Найпоширенішою характеристикою погрішності є інтервал (Δн, 

Δв), обмежений граничними або значеннями, що припускають гранично. 

Звичайно приймають Δн = -Δв = -Δх, тобто вважають цей інтервал симетричним 

щодо нуля: (- Δх, Δх.). 

В загальному випадку погрішність вимірювання Ax може містити 

систематичну й випадкову складові. 

Систематична складова погрішності, систематична погрішність -

погрішність, значення якої залишаються незмінними при повторних 

вимірюваннях однієї й тієї ж незмінної вимірюваної величини в однакових 

умовах. 

Випадкова складова погрішності, випадкова погрішність - погрішність, 

значення якої змінюються випадковим образом при повторних вимірюваннях 

однієї й тієї ж незмінної вимірюваної величини в однакових умовах. 

При багаторазовому вимірюванні величини, істинне значення якої 

дорівнює х, результати вимірювань будуть попадати на вісь із різною 

щільністю, що буде визначатися характером випадкової складової 

погрішності. Звичайно з найбільшою щільністю результати вимірювань 

групуються поблизу значення х + Δс, де Δс - систематична складова 

погрішності вимірювань. У цьому випадку вид кривій, що описує щільність 

розподілу результатів вимірювань, буде мати дзвонообразний вид, як це 

показано в правій частині рис. 1 а. Нехай x  - один з результатів вимірювань. 

Відповідно до визначення абсолютної погрішності ми можемо укласти, що 

форма щільності розподілу x x x   , представленої в лівій частині рис. 1 а, 

повинна повторювати форму щільності розподілу результатів вимірів. Тоді 

можна призначити такі границі (Δх , <ΔХ ), щоб інтервал, що лежить між ними 

містив суму обох складові погрішності з імовірністю Р0. Цей інтервал 

представлений графічно в лівій частині рис. 1 а, а його математичний запис 

має вигляд: 

Р(- Δх <Δх <ΔХ ) = Ро,     (1) 

де ΔХ  є не що інше, як характеристика загальної абсолютної погрішності 

результату вимірювання, Р(•) - імовірність події, позначеного в дужках. 

У цій ситуації із правої частини рис. 1 а видно, що по результаті х 

однократного вимірювання про істинне значення вимірюваної величини 

можна укласти, що із цією же ймовірністю воно перебуває в межах (

,x x x x    ), тобто 

0( )P x x х x x P     .     (2) 

Якщо при вимірюваннях існує можливість визначити систематичну 

погрішність і внести в результат виправлення на неї, то інтервалом 

невизначеності досить характеризувати тільки випадкову складову, як це 

показано на рис. 1 б. У цьому випадку ширина інтервалу, що містить 
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погрішність, зменшується. Інтервал невизначеності істинного значення 

вимірюваної величини визначається виразом  

 

Рисунок 1 - Інтервали невизначеності погрішності (ліворуч) та дійсного 

значення вимірюваної величини (праворуч). 

Однак, точне визначення систематичної погрішності неможливо, і після 

її виключення завжди залишається невиключена частина систематичної 

погрішності. Якщо граничне значення модуля невиключеної систематичної 

погрішності позначити через Δс, то тоді і після введення виправлення на 

систематичну погрішність інтервал невизначеності результату вимірювання 

буде визначатися так, як показано на рис. 1 а, де в цьому випадку Δс - це 

граничне значення модуля невиключеної систематичної погрішності 

вимірювань, що входить у характеристику Δх загальної погрішності 

вимірювань. 

Отже, якщо погрішності мають випадковий характер, те цьому інтервалу 

зіставляється імовірнісна міра Р0, близька до одиниці (від 0.8 до 0.95). Саме 

таке трактування характеристики погрішності вимірювань утримується у 

визначенні терміна “єдність вимірювань”, що наведено вище вп. 1.1. 

Повторимо ще раз, що зазначена інтервальна характеристика 

погрішності результату вимірювання є не що інше, як інтервальна 

характеристика залишкової невизначеності значення вимірюваної величини. 

Характеристика погрішності Δх є основна характеристика якості 

результату вимірювання і залишкової невизначеності значення вимірюваної 

величини. Результат кожного вимірювання повинен супроводжуватися 

оцінкою цієї характеристики. 
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Форма вираження характеристики погрішності може бути двоякою: у 

вигляді граничного значення Δх абсолютної погрішності, або у вигляді 

граничногозначення γх відносноїпогрішності, де γх = Δх /х. 

Відносна погрішність результату вимірювань (relative error)- 

відношення абсолютної погрішності результату вимірювань до істинного 

значення вимірюваної величини, виражається у відносних одиницях або у 

відсотках. 

Оскільки істинне значення вимірюваної величини невідомо, відносна 

погрішність обчислюється стосовно результату вимірювання. Покажемо, що 

така заміна в більшості випадків припустима, тому що вона приводить до 

зміни значення погрішності на величину другого порядку малості в порівнянні 

з 

 

1.6 Запитання для самоконтролю. 

1.  Призначення метрології. 

2.  Які величини підлягають виміру в електротехніці. 

3.  Що таке засіб вимірювання. 

4.  Чим характеризується якість вимірювання. 
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2 ЗМІСТ ТА ЕТАПИ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

2.1 Основні етапи вимірювальних технологій 

Надалі будемо розрізняти прямі і непрямі вимірювання. 

Пряме вимірювання (direct measurement) - вимірювання, при якому 

результат вимірювання одержують безпосередньо з дослідних даних. 

У деяких випадках пряме вимірювання величин виявляється 

неможливим або недоцільним. Тоді прибігають до непрямих вимірювань. 

Непряме вимірювання - (indirect measurement) - визначення шуканого 

значення фізичної величини шляхом обчислень на підставі результатів прямих 

вимірювань інших фізичних величин, функціонально пов'язаних з 

вимірюваною величиною. 

Першим етапом перед плануванням і виконанням будь-якої 

вимірювальної процедури є формалізація і складання моделі об'єкта вимірів і 

вимірюваної величини. Так, перед вимірюванням діаметра стрижня необхідно 

представити його, як круглий циліндр із зазначенням відхилень від круглості. 

При вимірюванні температури повітря в деякому об'ємі необхідно 

представити модель розподілу температури в цьому об'ємі і сформулювати 

вимірювану температуру, як вимірювану величину: середню по об'ємі, як 

мінімальну і максимальну, або як температуру в якій-небудь точці об'єму. 

На наступному етапі організується взаємодія вимірювального 

інструмента з об'єктом вимірювань. Цей етап є найважливішим у процедурі 

сприйняття інформації від об'єкта. У ньому сконцентрована фізична, 

інформаційна і філософська сутність вимірювань, як пізнавального процесу. 

Саме тут стикаються дві протилежні сторони будь-якого пізнання: без 

контакту з об'єктом пізнання неможливо, але цей контакт із об'єктом 

спотворює його, що приводить до втрати частини інформації. Найбільш 

чіткою формалізацією такого дуалізму є відоме із квантової механіки 

співвідношення Гейзенберга між невизначеністю імпульсу Δp і 

невизначеністю координати Δx частки: ΔpΔx ~ h, де h - постійна Планка. 

У зв'язку з викладеним ця взаємодія повинна бути: 

-  досить “делікатною” стосовно об'єкта для того, щоб витягти 

максимум інформації при мінімальному перекручуванні об'єкта, 

-  вибірною тільки стосовно вимірюваної величини і нечутливою 

стосовно інших властивостей і параметрів об'єкта, 

-  стабільною у часі, 
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-  нечутливою до зовнішніх факторів, що заважають: кліматичним, 

механічним та іншим. 

Сигнал вимірюваної величини, що впливає на чутливий елемент 

вимірювального інструмента, породжує реакцію цього інструмента у вигляді 

сигналу вимірювальної інформації, що повинен бути пов'язаний із сигналом 

вимірюваної величини взаємооднозначною стабільною функціональною 

залежністю. 

Сигнал вимірювальної інформації, що утворюється у результаті 

взаємодії чутливої частини вимірювального інструмента з об'єктом, звичайно 

піддається перетворенням, таким, як фільтрація, посилення, ослаблення, 

нелінійному перетворенню, перетворенню в цифровий код з метою одержання 

сигналу, придатного для подальшої математичної обробки. Всі ці 

перетворення повинні бути взаємооднозначними, стабільними в часі, не 

залежними від дії зовнішніх факторів, що заважають. 

Наступна математична обробка має на меті приведення сигналу 

вимірювальної інформації до розмірності вимірюваної величини і до такого 

розміру, щоб забезпечити впевнене зіставлення зі шкалою вимірюваної 

величини. Ця шкала, формується завдяки виконанню спеціальної 

метрологічної процедури, що зв'язує її з державним еталоном, що зберігає 

одиницю вимірюваної величини. 

Обов'язковим заключним етапом виміру є формування і представлення 

результату виміру і характеристик Лх погрішності цього результату, тобто 

характеристик залишкової невизначеності значення вимірюваної величини. 

Процедура виконання непрямих вимірювань відрізняється від 

процедури прямих вимірювань додаванням етапу обчислення результату 

непрямого вимірювання 
1 2( , ,..., )kw f x x x , де 

1 2, ,..., kx x x  - результати прямих 

вимірювань. Зрозуміло, що тут перед плануванням і виконанням вимірювань 

важливо скласти більш докладну модель об'єкта вимірювань, що повинна 

містити ті самі співвідношення між параметрами об'єкта, які будуть 

використані на етапі обчислення результатів непрямих вимірювань. І тут 

в обов'язковому порядку результат вимірювання повинен супроводжуватися 

повідомленням про характеристику погрішності Aw. 

 

2.2 Приклади взаємодії датчиків з об'єктом вимірювань 

Об'єкт вимірювання - електричне коло. Вимірюванню підлягає параметр 

цього кола, а саме, постійна напруга на його ділянці, опір якої дорівнює Rн 

(див. рис. 2 а). Еквівалентний опір іншої частини кола дорівнює Rц. Істинне 

значення вимірюваної напруги, що було на опорі Rн до підключення 

вольтметра, дорівнює Uх. Засіб вимірювань - стрілочний вольтметр, власний 

опір якого зазначено в його технічній документації. Для розрахунку ефекту, 
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виробленого взаємодією, будемо вважати, що інструментальна погрішність 

вольтметра дорівнює нулю. 

 

У цих формулах U  - напруга, що утвориться після підключення 

вольтметра і виявляється менше вихідної істинної напруги в силу шунтування 

цієї ділянки ланцюга опором вольтметра, загальний струм у ланцюгу 

збільшується на значення струму, споживаного вольтметром, і тим самим 

об'єкт вимірювань змінюється. У результаті цього впливу виникає 

систематична погрішність, позначена тут через ΔU. Стосовно результату 

вимірювання ця погрішність обчислюється по формулі 

 

Помноживши чисельник і знаменник отриманого виразу на 2U , 

побачимо, що відносна погрішність, викликана взаємодією вольтметра і кола, 

дорівнює відношенню енергій, тобто частці від розподілу енергії, споживаної 

вольтметром, на енергію, що розсіює об'єктом: 

 

де RЦВ - опір, “видиме” з боку вольтметра і рівне опору, утвореному 

паралельним з'єднанням опору навантаження Rн і опору кола Rц. 

У цьому випадку ця погрішність може бути майже повністю виключена 

шляхом введення виправлення. Залишкова погрішність буде визначатися 

точністю, з якою відомі значення величин, що входять у вираз для ΔU. 

Відповідно до визначення, наведеного у п. 1.2, опір вольтметра RВ є одна 

з його метрологічних характеристик, оскільки впливає на погрішність 

результату вимірювань. 

Об’єкт вимірювання - добре змішана рідина, у посудині (рис. 2 б). 

Вимірюванню підлягає параметр об'єкта: температура рідини. Маса 

рідини m1, питома теплоємність с1, істинна температура t0x. Засіб вимірювань 

- ртутний термометр, який будемо вважати абсолютно точним. Його маса m0, 

питома теплоємність занурюємої частини с0. Власна температура термометра 

до його занурення в рідину дорівнює t0, її значення може бути злічене зі шкали. 
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Рисунок 2 - Приклади взаємодії засобів вимірювань з об'єктом 

вимірювань 

Вважаємо, що теплообміну із зовнішнім середовищем немає. У такому 

випадку загальна кількість теплоти зберігається незмінною, і рівняння 

теплового балансу має вигляд: 

 

де 
0t  - стала температура рідини, а, отже, занурюємої частини 

термометра та результат вимірювання. 

Зрозуміло, що якщо температура термометра була нижче істинної 

температури рідини, температура рідини знизиться і навпаки, підніметься в 

противному випадку. У результаті такої взаємодії термометра з об'єктом 

(рідиною) виникає систематична погрішність 

 

Стосовно результату вимірювання ця погрішність обчислюється по 

формулі 

 

тобто відносна погрішність вимірювання температури, викликана 

взаємодією засобу вимірювань з об'єктом, дорівнює частці від розподілу 

кількості теплоти (тобто енергії), необхідної для нагрівання (або охолодження) 
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термометра до вимірюваної температури, на кількість загальної теплоти, що 

утримується в об'єкті і термометрі. 

У цьому випадку ця погрішність систематична і може бути майже 

повністю виключена шляхом введення виправлення. Невиключений залишок 

погрішності буде визначатися точністю, з якої відомі величини, що входять у 

формулу для Δt°. 

Відповідно до визначення, наведеного у п. 1.2, маса і теплоємність 

занурюємої частини ртутного термометра є його метрологічними 

характеристиками, оскільки впливають на погрішність результату 

вимірювань. 

Об'єкт вимірювання - циліндр двигуна внутрішнього згоряння (рис. 2 в). 

Параметр, що підлягає вимірюванню, - тиск газів усередині циліндра. 

Приєднання датчика Д с допомогою трубки приводить до збільшення об'єму 

камери згоряння і тим самим - до зміни об'єкта. Погрішність, що виникає при 

цьому взаємодії датчика з об'єктом, буде систематичною. 

Об'єкт вимірювання - трубопровід з потоком рідини або газу (рис. 2 г, д). 

Параметр, що підлягає вимірюванню - тиск речовини, що 

транспортується. В одному випадку (рис. 2 г) погрішність, викликана 

небажаною взаємодією, буде негативною, в іншому (рис. 2 д) - позитивною. 

Об'єкт вимірювання - механічна конструкція. Параметр, що підлягає 

вимірюванню - деформація ділянки конструкції. Засіб вимірювань (датчик) - 

дротовий тензорезистор. Принцип дії - зміна опору дроту, з якого 

виготовлений датчик, при його деформації в межах пружності. Для передачі 

деформації від об'єкта до датчика він приклеюється до об'єкта спеціальним 

нееластичним клеєм (рис. 2 е). Погрішність від взаємодії буде викликана 

наступними обставинами: 

-  незадовільною якістю приклеювання датчика, 

-  збільшенням жорсткості об'єкта за рахунок приклеювання до 

нього датчика, 

-  неточним позиціюванням датчика в напрямку вимірюваної 

деформації. 

Погрішність, що виникає при цьому взаємодії датчика з об'єктом, буде 

систематичною, негативною. 

Об'єкт вимірювання - транспортний засіб, механічна конструкція, 

будівельна споруда. Параметр, що підлягає вимірюванню - прискорення 

вібрацій у заданій точці. Засіб вимірювань - датчик прискорення, жорстко 

встановлений на об'єкті (рис. 2 ж). Погрішність буде викликана наступними 

обставинами: 
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-  недостатня жорсткість кріплення датчика до об'єкта, внаслідок 

чого прискорення вібропересувань об'єкта передається до датчика не 

повністю, 

-  збільшенням маси об'єкта на величину маси датчика, внаслідок 

чого змінюється частота власних коливань об'єкта і амплітуда 

віброприскорень, 

-  неточним позиціюванням датчика в напрямку вимірюваних 

прискорень. 

Для обмеження розкиду жорсткості кріплення датчика прискорень до 

об'єкта в технічній документації на подібні датчики повинне 

повідомлятися значення зусилля загвинчування гвинтів, що кріпляться (при 

гвинтовому кріпленні). Забезпечення заданого зусилля кріплення датчика 

здійснюється за рахунок застосування динамометра або ключів, постачених 

пристроєм дозування зусилля. 

Для оцінки ступеня впливу маси датчика на об'єкт вимірювань у 

технічній документації повинне бути наведене значення маси датчика із 

зазначенням меж припущених відхилень, від номінального значення, як однієї 

з метрологічних характеристик, що зумовлюють ступінь взаємодії з об'єктом і 

відповідну погрішність. 

 

2.3 Запитання для самоконтролю. 

1.  Назвіть етапи виконання вимірювання. 

2.  Як взаємодіють елементи в процесі вимірювання. 
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3 МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ 

 

3.1 Загальні положення 

Інструментальна погрішність результатів вимірювань цілком 

визначається властивостями засобів вимірювань. Характеристики цих 

властивостей називаються метрологічними характеристиками засобів 

вимірювань. 

У стандарті ДСТ 8.009-84 “Державна система забезпечення єдності 

вимірювань, нормування і використання метрологічних характеристик засобів 

вимірювань” приводиться визначення метрологічних характеристик та їхній 

перелік, загальний підхід до вибору номенклатури метрологічних 

характеристик, а також способи встановлення норм на них і приклади 

застосування. 

У технічній документації на засоби вимірювань варто приводити перелік 

метрологічних характеристик і норми на них, виходячи з того, що 

метрологічні характеристики повинні дозволяти 

-  прогнозувати характеристики погрішності результатів 

вимірювань - при придбанні засобу вимірювань або при плануванні 

вимірювань, 

-  оцінювати характеристики погрішності результатів вимірювань - 

при виконанні вимірювань у реальних умовах експлуатації, 

-  контролювати схоронність метрологічних характеристик засобів 

вимірювань при їхніх випробуваннях із прийнятними витратами без втрати 

вірогідності контролю. 

Норми на метрологічні характеристики засобів вимірювань 

встановлюються з метою забезпечення гарантій їхнього дотримання і 

схоронності на момент придбання засобу вимірювань, у період їхньої 

експлуатації і зберігання. У відповідності зі стандартом ДСТ 8.009-84 ці норми 

повідомляються користувачеві в нормативних документах виду технічних 

умов (ТУ) або технічних описів (ТЕ), а також у рекламній документації 

(вибірково) у вигляді меж значень метрологічних характеристик, що 

допускаються. Гарантії схоронності метрологічних характеристик 

забезпечуються виробником і контролюючими державними і відомчими 

метрологічними органами шляхом метрологічних випробувань засобів 

вимірювань. 

Метрологічні характеристики діляться на наступні групи: 

-  характеристики погрішності засобів вимірювань, 

-  характеристики перетворення сигналів вимірюваних величин і 

сигналів вимірювальної інформації, 
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-  характеристики взаємодії з об'єктом і зовнішніми засобами 

вимірювань, 

-  інші метрологічні характеристики, тобто метрологічні 

характеристики, які відповідно до ДСТ 8.009-84 при технічній необхідності 

можуть встановлюватися додатково понад зазначених в цьому стандарті. 

 

Метрологічні характеристики діляться на наступні групи: 

-  характеристики погрішності засобів вимірювань, 

-  характеристики перетворення сигналів вимірюваних величин і 

сигналів вимірювальної інформації, 

-  характеристики взаємодії з об'єктом і зовнішніми засобами 

вимірювань, 

-  інші метрологічні характеристики, тобто метрологічні 

характеристики, які відповідно до ДСТ 8.009-84 при технічній необхідності 

можуть встановлюватися додатково понад зазначених в цьому стандарті. 

Поняття, терміни і визначення, наведені в цьому і наступному пунктах, 

відповідають ДСТ 8.009-84 і МІ 2247-93 “Державна система забезпечення 

єдності вимірювань. Метрологія. Основні терміни і визначення”. 

Для засобів вимірювань нормуються характеристики основної і 

додаткової погрішностей. Нагадаємо, що основна погрішність - це погрішність 

засобу вимірювань у нормальних умовах експлуатації. 

При відсутності або зневажливої малості випадкової складової 

погрішності встановлюється межа основної допущеної погрішності, яка може 

бути представлена у вигляді абсолютної, або відносної погрішності, або як 

приведена до деякого значення, що нормується, (fiducial value) вимірюваної 

величини. 

При наявності істотної випадкової складової погрішності норми на 

характеристики систематичної і випадкової складових встановлюються 

роздільно: 

-  межа складової допущеної систематичної погрішності, 

-  межа припущеного середньоквадратичного значення випадкової 

складової погрішності. 

Допускається встановлювати характеристику погрішності, що містить у 

собі обидві складові: систематичну і випадкову. Такою характеристикою є 

інтервал, заданий нижньою Ан і верхньою Ав межами, між якими містяться 

значення основної погрішності з імовірністю, не меншої заданої 

ймовірності Р0, рівної звичайно 0,8 + 0,95, тобто 
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P( Δн <ɛ<Δв) > Р0.     (12) 

Як правило, ці межі симетричні щодо нуля, тобто Δн = - Δв = - Δх . 

При залежності погрішності засобу вимірювань від вимірюваної 

величини норми на характеристики погрішності можуть бути виражені у 

вигляді функції або графіка. 

Норми на характеристики додаткової погрішності встановлюються у 

вигляді меж припущених змін характеристик, основної погрішності, 

викликаних відхиленням впливаючих величин, від нормальних значень. Ці 

межі вказуються в частках від норм на відповідні характеристики основної 

погрішності по кожній з впливаючих величин роздільно. 

При незначної додаткової погрішності або на вимогу користувача 

замість зазначення характеристик основної погрішності можуть бути зазначені 

характеристики погрішності засобу вимірювань для розширеної області зміни 

впливаючих величин аж до області, що відповідає робочим умовам 

застосування (в англомовних документах для позначення робочих умов 

застосування засобів вимірювань використається термін “normal conditions”). 

У таких випадках зазначення характеристик додаткової погрішності 

виявляється зайвим. Але при цьому варто мати на увазі, що 

експериментальний контроль характеристик погрішності, встановлених для 

робочих умов, сильно ускладнюється, оскільки для цього доведеться штучно 

створювати зазначені умови шляхом контрольованого відтворення спільної дії 

впливаючих величин у широкій області значень і у достатньому об'ємі, що 

вимагається для розміщення в ньому засобу вимірювань. 

До характеристик погрішності засобів вимірювань належать 

метрологічні характеристики, що відбивають погрішності відлічування 

результату вимірювання або його округлень при представленні результатів 

вимірювань або значень фізичних величин у цифровому коді. 

Такими метрологічними характеристиками є: 

-  ціна найменшого ділення шкали, 

-  ціна молодшого розряду вихідного коду АЦП або індикатора 

цифрового приладу, 

-  значення найменшої ступені фізичної величини, яка 

відтворюється багатозначними мірами, або величини, формованої на виході 

цифроаналогового перетворювача (ЦАП). 
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3.3 Характеристики перетворення вимірюваної величини і 

сигналіввимірювальної інформації 

У документації на вимірювальний перетворювач повинні бути зазначені: 

-  номінальна функція перетворення (інакше - номінальна статична 

характеристика перетворення) вимірюваної величини f(х),  

-  динамічні характеристики, що описують перетворення сигналів, 

які змінюються в часі, вимірюваної величини або сигналів вимірювальної 

інформації. 

Форма представлення номінальних характеристик - функція, графік або 

таблиця. Якщо номінальна функція перетворення лінійна і проходить через 

початок координат, вказується значення номінального коефіцієнта 

перетворення. 

Межі допущених відхилень реальної функції перетворення від 

номінальної не нормуються, оскільки нормами на ці відхилення, по суті 

справи, є норми, які встановлені на характеристики погрішності. 

Динамічні характеристики вказуються в документації на засоби 

вимірювань, призначені для вимірювань у динамічному режимі або здатні 

бути використаними в такому режимі. Гранично припущений розкид 

динамічних характеристик на множині екземплярів засобів вимірювань 

обмежується за допомогою встановлення граничних динамічних 

характеристик (верхньої і нижньої). 

Прикладами динамічних характеристик можуть служити імпульсна 

перехідна характеристика (вагарня функція) к(t) і комплексна частотна 

характеристика К(jw). Ці характеристики називаються повними динамічними 

характеристиками. Вони взаємооднозначно пов'язані перетворенням Фур'є: 

 

До повних динамічних характеристик відносяться також - передатна 

функція, яка утворюється із К(jw)  простою заміною jw = р, -  амплітудно-

частотна характеристика A(w) у комплекті з фазо- частотною характеристикою 

φ(w), 

-  перехідна характеристика H(t). 

Фізичний зміст імпульсної перехідної характеристики - це вихідний 

сигнал лінійного аналогового перетворювача, що виникає, як реакція 

перетворювача на вхідний сигнал у вигляді А - функції, тобто дуже короткого 

імпульсу, потужність якого достатня для одержання помітного сигналу на 

виході. 
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Перехідна характеристика - це вихідний сигнал лінійного аналогового 

перетворювача, що виникає, як реакція перетворювача на вхідний сигнал у 

вигляді одиничного стрибка. 

 

Амплітудно-частотна характеристика - це залежне від частоти 

відношення амплітуди синусоїдального вихідного сигналу до амплітуди 

вхідного синусоїдального сигналу, що викликав його (тобто коефіцієнт 

підсилення амплітуди). 

Фазо-частотна характеристика - це залежний від частоти зсув фази 

вихідного синусоїдального сигналу стосовно фази вхідного синусоїдального 

сигналу, що викликав його. 

 

Комплексна частотна характеристика реального засоРу вимірювань 

являє собою відношення двох поліномів від jω, причому ступінь полінома 

чисельника не перевершує ступеня полінома знаменника. 

На рис. 3 як приклади представлені графіки деяких з перерахованих 

характеристик першого і другого порядку, чому відповідають індекси в 

позначень цих характеристик. Перехідна характеристика і імпульсна 

перехідна характеристики другого порядку мають коливальний характер, 

амплітудно- частотна характеристика може мати максимум, а її фазо-частотна 

характеристика зі збільшенням частоти прагне до (-Δ/2). Фазо-частотні 

характеристики всіх фізично реалізованих динамічних ланок негативні. Це 

говорить про те, що перетворення величин, що змінюються в часі, 

супроводжується запізнюванням, різним на різних частотах. 

В ряді випадків достатніми для застосування виявляються менш 

докладні часткові динамічні характеристики, такі як час реакції tр засобу 

вимірювань (див. рис. 3) і граничні значення частот, між якими амплітудно-

частотна характеристика відхиляється від свого номінального значення не 

більш, ніж на задану величину. На рис. 3 показана лише верхня частота ωв 

частотної смуги. 

Час реакції засобу вимірювань (response time) - інтервал часу між 

моментом стрибкоподібної зміни сигналу на вході засобу вимірювань і 

моментом, починаючи з якого вихідний сигнал відрізняється від свого сталого 

значення не більш, ніж на задану величину (наприклад, не більш, ніж на межу 

допущеної основної погрішності). 
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Рисунок 3 - Повні і часткові динамічні характеристики. 

Динамічними характеристиками цифрових засобів вимірювань є: 

-  максимальна частота вимірювань (число вимірювань в одиницю 

часу), 

-  тривалість циклу одного перетворення. 

-  погрішність датування відліків, у якості якої в більшості випадків 

використовується тривалість циклу перетворення. 

Динамічні характеристики цифроаналогових перетворювачів і 

програмно керованих калібраторів: 

-  максимальний темп зміни вхідного коду за умови забезпечення 

встановлення значення вихідної величини з нормованою точністю, 

-  час реакції на зміну вхідного коду. 

При керуванні цифровим вимірювальним приладом, аналого-цифровим 

перетворювачем, ЦАП або калібратором від комп'ютера значення 

перерахованих характеристик повинні вказуватися з урахуванням 

швидкодії елементів використовуваного інтерфейсу управляючих програм і 

комп'ютера. 

 

 

3.4  Характеристики взаємодії з об'єктом і зовнішніми засобами 

вимірювань 

Характеристиками властивостей засобу вимірювань, що відбивають 

їхню здатність до взаємодії із зовнішніми об'єктами або пристроями, є: 
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-  діапазон зміни вимірюваної величини на вході засобу вимірювань 

(діапазон вимірювання), 

-  вхідний опір (або вхідний імпеданс, або сила споживаного від 

об'єкта струму) - для засобів вимірювань сили струму, напруги, потужності, 

електричній енергії, вимірювальних перетворювачів з електричним вхідним 

сигналом), 

-  вихідний опір (або вихідний імпеданс) - для аналогових 

вимірювальних перетворювачів з електричним вихідним сигналом, 

-  інші характеристики засобів вимірювань, що відбивають їхню 

здатність впливати на об'єкт вимірювання, на інформативні параметри сигналу 

вимірюваної величини, 

-  вид вихідного коду, кількість розрядів вихідного коду аналого-

цифрових перетворювачів і цифрових приладів, постачених пристроями 

зв'язку з комп'ютером (процесором), 

-  вид вхідного коду, кількість розрядів вхідного коду, ціна одиниці 

молодшого розряду вхідного коду ЦАП і кодокеруємих калібраторів. 

 

3.5  Метрологічні характеристики аналогових вимірювальних 

приладів 

Метрологічні характеристики, нормовані для аналогових 

вимірювальних приладів: 

-  діапазон зміни вимірюваної величини, 

-  межа допущеної основної приведеної погрішності, виражається 

в %, 

-  власний опір або імпеданс (нормується тільки для 

електровимірювальних приладів), 

- межа допущеної додаткової погрішності, виражається в частках 

(звичайно 0.5 або 1.0) від межі допущеної основної приведеної погрішності, і 

нормується для кожної впливаючої величини роздільно. 

Основна погрішність аналогових вимірювальних приладів нормується 

без поділу на мультиплікативну і аддитивну складові. Випадкова складова 

погрішності подібних приладів практично відсутня, якщо не вважати 

можливого випадкового характеру погрішності від тертя рухливих частин. 

Наведена погрішність нормується з метою позбутися від розміру 

вимірюваної величини. Абсолютна погрішність А приводиться до деякого 

умовного нормуючого значення вимірюваної xнpм величини , і для неї у 
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всьому діапазоні зміни вимірюваної величини встановлюється межа 

припущених значень 

 

звідки треба, що основна абсолютна погрішність засобу вимірювань, 

придатного до застосування, у будь-якій точці діапазону вимірювань повинна 

задовольняти нерівності 

 

Залежно від типу приладу, діапазону значень вимірюваних величин, від 

принципу дії і від состава погрішностей нормуючі значення можуть бути 

обрані із числа наступних: 

 

Аналоговим вимірювальним приладам з безпосереднім відліком 

присвоюється клас точності (class index), що позначається числом, рівним 

межі допущеної основної приведеної погрішності у прив. Стандартом ДСТ 

8.401 “Державна система забезпечення єдності вимірювань. Класи точності 

засобів вимірювань. Загальні вимоги” пропонується вибирати значення уприв 

з наступного ряду чисел: 

 

n = 1, 0, -1, -2, .... Значення, зазначені в дужках, не рекомендовані і 

використовуються як виняток. Позначення класу точності приладу звичайно 

зображується на шкалі або лицьовій панелі приладу різним образом залежно 

від прийнятого для приладів даного типу нормуючого значення: 

 

3.6 Метрологічні характеристики цифрових вимірювальних приладів 

Цифрові вимірювальні прилади, як правило, електронні, виконують 

вимірювання в дискретні моменти часу по сигналу запуску, що може 

періодично вироблятися в самому приладі, подаватися тим або іншим 

способом вручну або від зовнішніх пристроїв, наприклад, від комп'ютера. 

Індикація результату виконується в цифровому виді. Звичайно цифрові 

прилади мають можливість обміну інформацією з комп'ютером і тоді 

результат вимірювання передається на пам’ять комп'ютера також у цифровому 

виді. У зв'язку із цим неминуче округлення результатів. Абсолютна 
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погрішність, що виникає від округлення, є адаптивною і не перевищує ціни 

одиниці молодшого розряду вихідного коду або цифрового табло приладу. 

У більшості випадків при нормуванні характеристик погрішності 

цифрових приладів ураховуються обидві складової погрішності: 

мультиплікативна і аддитивна. Тому для цифрових приладів основна відносна 

погрішність нормується лінійною функцією від вимірюваної величини. 

Оскільки нормуюча функція лінійна, для її представлення досить двох чисел, 

які є коефіцієнтами двочленної нормуючої формули. Коефіцієнти двочленної 

формули виражаються у відсотках. 

 

то межі допущеної основної відносної погрішності, можуть бути 

нормовані відповідно до ДСТУ 8.401 двочленною формулою: 

 

у якій значення коефіцієнтів єй d вибираються з ряду чисел, наведеного 

в попередньому пункті (див. також п. 3.1). 

Звернемося знову до абсолютної інструментальної погрішності: 

 

погрішності цифрового приладу, як і граничні значення погрішностей 

результатів вимірювань можуть бути обмежені двома прямими лініями, 

показаними на рис. 4. На початку діапазону вимірювання при x = 0 погрішність 

визначається тільки аддитивною складовою ɛ, а d є не що інше, як межа 

допущеної приведеної аддитивної погрішності. Наприкінці діапазону при у = 

хmax, як це виходить із двочленної формули, межею допущеної приведеної 

погрішності є коефіцієнт 

Метрологічні характеристики, нормовані для цифрових приладів 
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 -  діапазон вимірювання, 

-  межі допущеної основної відносної погрішності нормуються 

двочленною формулою (19) шляхом завдання коефіцієнтів с и d, 

-  вхідний опір (імпеданс), нормується тільки для 

електровимірювальних приладів, 

-  кількість розрядів, що представляються на індикацію, 

-  ціна одиниці молодшого розряду індикації результатів 

вимірювань, 

-  вид, число розрядів і ціна одиниці молодшого розряду 

вихідного коду, 

нормується у випадках наявності зв'язку з комп'ютером або 

друкувальним 

пристроєм, 

-  межі додаткової допущеної погрішності, 

-  максимальна частота вимірювань (представляється в 1/с) або 

тривалість 

циклу одного перетворення (представляється в с). 

 

 

3.8 Метрологічні характеристики аналого-цифрових і 

цифроаналогових вимірювальних перетворювачів 

 

1*. Для аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) нормуються наступні 

метрологічні характеристики: 

-  діапазон зміни вхідного сигналу вимірювальної інформації, 

-  для лінійних АЦП - межі допущеної основної відносної 

погрішності нормуються двочленною формулою (19) шляхом завдання 

коефіцієнтів с и б; при наявності істотної випадкової складової погрішності 

виконується роздільне нормування характеристик систематичної і випадкової 

складових, 

-  для АЦП із заданою нелінійною функціональною залежністю 

вихідного коду від вхідної напруги (струму) - межа допущеної основної 

наведеної погрішності, 

-  вхідний опір (імпеданс), 
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-  вид вихідного коду і кількість розрядів, 

-  ціна одиниці молодшого розряду вихідного коду, 

-  межі допущеної додаткової погрішності. 

-  максимальна частота вимірювань (представляється в 1/с) або 

тривалість циклу одного перетворення (представляється в с), вказуються з 

урахуванням швидкодії пристроїв зв'язку з комп'ютером і дисципліни 

організації цього зв'язку, 

-  погрішність датування відліків, вказується з урахуванням 

швидкодії пристроїв зв'язку з комп'ютером і дисципліни організації цього 

зв'язку, 

Для АЦП із заданою нелінійною функціональною залежністю вихідного 

коду від вхідної напруги (струму), вказується номінальна функція 

перетворення. 

Відповідно до ДСТ 8.401 клас точності лінійного АЦП позначається 

двома цифрами, рівними коефіцієнтам двочленної формули, розділеними 

косою рисою: c/d. Клас точності АЦП із заданою нелінійною функціональною 

залежністю вихідного коду від вхідної напруги (струму) позначається однією 

цифрою, рівної межі допущеної приведеної погрішності. 

Виробник АЦП вправі нормувати основну приведену погрішність одним 

числом. 

Якщо на вході АЦП включений аналоговий інерційний перетворювач 

(наприклад, фільтр), то нормуються динамічні характеристики цього 

перетворювача, найчастіше, час реакції. 

2*. Для цифроаналогових перетворювачів (ЦАП) нормуються наступні 

метрологічні характеристики: 

-  вид вхідного коду, діапазон його можливих значень, 

номінальна ціна одиниці молодшого розряду вхідного коду, 

-  діапазон зміни величини на виході ЦАП, що відповідає 

діапазону значень вхідного коду, 

-  вихідний опір або вихідний імпеданс, указується номінальне 

значення і допущені межі відхилення від нього, 

-  межі допущеної основної відносної погрішності нормуються 

двочленною формулою (19) шляхом завдання коефіцієнтів с и б; при наявності 

істотної випадкової складової погрішності виконується роздільне нормування 

характеристик систематичної і випадкової складових, 

-  межі додаткових погрішностей, що допускаються - для кожної 

впливаючої величини нормуються роздільно, 
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-  час реакції вихідного сигналу на зміну вхідного коду на 

величину, рівну 80% від діапазону значень цього коду. 

У випадках, коли ЦАП проектується, як нелінійний, вказується 

номінальна функція перетворення. 

Основна погрішність у цьому випадку нормується межею допущеної 

наведеної погрішності. Вона містить у собі можливі відхилення реальних 

функцій перетворення конкретних екземплярів ЦАП. 

3.9 Метрологічні характеристики однозначних і багатозначних мір 

1*. Для однозначних мір нормуються наступні метрологічні 

характеристики: 

-  номінальне значення величини, відтворене мірою, 

-  межа допущеної основної відносної погрішності відтворення 

значення величини, 

-  дія величин, що впливають на значення відтвореної величини, 

нормується одним зі способів: 

-  межами додаткових погрішностей, що допускаються - по 

кожній впливаючої величині роздільно, 

-  функціональною залежністю значення відтвореної величини 

від величин, що впливають - для введення виправлень. 

2*. Для багатозначних мір нормуються наступні метрологічні 

характеристики: 

-  діапазон значень величини, відтворених мірою, 

-  значення найменшої ступені величини, відтвореною мірою, 

-  вихідний опір або імпеданс - для мір, що відтворюють 

електричні величини, або характеристика взаємодії міри із пристроєм, для 

якого відтворюється величина, 

-  межі допущеної основної відносної погрішності відтворення 

значень величини, нормуються двочленною формулою (19) шляхом завдання 

коефіцієнтів с и б, при наявності істотної випадкової складової погрішності 

виконується роздільне нормування характеристик систематичної і випадкової 

складових, 

-  межі допущеної додаткової погрішності нормуються по кожній 

величині роздільно, - для мір, керованих дистанційно (наприклад, від 

комп'ютера) вказується вид вхідного коду, діапазон його можливих значень, 

номінальна ціна одиниці молодшого розряду вхідного коду, час реакції 

вихідного сигналу на зміну вхідного коду на величину, рівну 80% від 

діапазону значень цього коду. 
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3.10 Запитання для самоконтролю. 

1.  Якими нормативними документами нормуються метрологічні 

показники. 

2.  Розшифруйте поняття - метрологічна погрішність. 

3.  Що таке ціна поділки шкали. 

4.  Метрологічні характеристики аналогових вимірювальних 

приладів та перетворювачів. 

5.  Метрологічні характеристики цифрових вимірювальних 

приладів. 

6.  Метрологічні характеристики однозначних і багатозначних мір 
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4 АНАЛОГОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. ПРИНЦИПИ ДІЇ, 

ВЛАСТИВОСТІ і ЗАСТОСУВАННЯ 

 

4.1 Загальні характеристики 

Аналогові вимірювальні прилади, як правило, забезпечують виконання 

прямих вимірювань, відлік результату вимірювань виробляється по шкалі. 

Режим вимірювань, виконуваних аналоговими засобами вимірювань - 

статичний. Більшість аналогових вимірювальних приладів - стрілочні з 

нерухомою шкалою і рухливою стрілкою, переміщення якої (поворот або 

лінійне переміщення) щодо шкали функціонально взаємооднозначно зв'язано 

зі значенням вимірюваної величини. 

Інші різновиди аналогових вимірювальних приладів: 

-  с нерухомою стрілкою або іншим покажчиком і рухливою 

шкалою, 

-  с лінійним індикатором у вигляді сполученої зі шкалою смуги, 

довжина якої функціонально взаємно однозначно зв'язана зі значенням 

вимірюваної величини (наприклад, ртутний термометр). 

У стрілочному приладі вимірювана величина перетвориться в кут 

повороту стрілки (або в переміщення шкали) з деякою погрішністю ɛ1. 

Зворотне перетворення і суміщення зі шкалою здійснюється за рахунок того, 

що оцінки на шкалі наносяться відповідно до номінальної зворотної функції   

f-1(α) і відцифруються в одиницях вимірюваної величини. Перенос розмірів 

вимірюваної величини на шкалу виконується шляхом подачі на вхід приладу 

зразкових значень від спеціального джерела (калібратора), пов'язаного з 

державним еталоном через перевірочну схему. Ці дії також супроводжуються 

погрішностями, які позначені, як ɛ2. 

В конструкторських і нормативних документах на аналогові 

вимірювальні прилади встановлюються наступні метрологічні 

характеристики: 

-  діапазон зміни вимірюваної величини, 

-  межа допущеної основної абсолютної інструментальної 

погрішності Δ, 

або (набагато частіше) межа допущеної основної приведеної 

інструментальної погрішності. 

-  межі допущених додаткових погрішностей (п. 3.4), 

викликуваних відхиленням кожної з впливаючих величин від значень, що 

відповідають нормальним умовам, 
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-  характеристики параметрів, що впливають на погрішність , 

викликану взаємодією приладу з об'єктом вимірювань (див. п. 2.2); для 

вольтметрів - це опір або струм повного відхилення стрілки, для амперметрів 

- це власний опір амперметра. 

Норми на зазначені метрологічні характеристики встановлюються в 

такий спосіб. 

Норми на межу допущеної основної абсолютної погрішності 

установлюються в одиницях вимірюваної величини числом, що містить 

не більше двох значущих цифр. 

Норми на межу допуска основний приведеної, у тому числі, відносній 

погрішності встановлюються числом, вираженим у відсотках, з ряду чисел за 

ДСТ 8.401, представленого вп. 3.5. 

Норми на межу допущеної додаткової погрішності установлюються, як 

на доповнення до межі основної (абсолютної або приведеної) погрішності в 

наступних частках від межі основної погрішності: 

-  для додаткової погрішності від температури навколишнього 

середовища - на половину або на цілу межу основної погрішності при 

відхиленні температури від нормального значення на кожні 10 град., 

-  для інших впливаючих величин - на половину або на цілу межу 

основної погрішності при відхиленні кожної впливаючої величини (п. 1.2) від 

нормального значення на весь діапазон зміни кожної впливаючої величини у 

робочих умовах застосування приладу. 

Норми на параметри, що впливають на погрішність в2, установлюються 

зазначенням номінального значення і меж допущених відхилень від цього 

значення. 

Окрім записів у нормативній або супровідній документації деякі 

характеристики і властивості аналогових вимірювальних приладів вказуються 

на їхніх шкалах або корпусах відповідно до ДСТ 23217. 

Позначення системи приладу: 
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4.2 Прилади магнітоелектричної системи 

 

Прилади магнітоелектричної системи (або, інакше, магнітоелектричні 

прилади) є найпоширенішими стрілочними електровимірювальними 

приладами. Ці прилади мають високу чутливість і застосовуються не тільки, 

як самостійні прилади для вимірювання сили струму і напруги, але і 

вбудовуються в інші, більш складні прилади, постачені вимірювальними 

перетворювачами різного призначення, принципу дії і виконання. 

Принцип дії магнітоелектричного приладу (надалі МЕ - приладу) 

заснований на взаємодії провідника зі струмом і магнітним полем. 

На рис. 5 представлений схематичне креслення МЕ - приладу із 

прикладом можливих написів на його шкалі. Позначення типу вітчизняних 

приладів містить відомості про систему (‘М’ - магнітоелектричний) і про 

завод- виготовлювача (перша цифра ‘1’ - завод “Вібратор”). 

 

Рисунок 5 - Прилади магнітоелектричної системи, принцип дії, варіанти 

застосування. 

Магнітне поле створюється постійним магнітом, що пройшов 

стабілізацію. Між полюсами магніту розташований сердечник таким чином, 

щоб повітряний зазор, у якому рухається рамка з обмоткою, був рівномірним. 
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В обмотку рамки через пружинки або інші пружні елементи, наприклад, 

розтяжки, надходить струм I, і в результаті його взаємодії з постійним 

магнітним полем виникає обертаючий момент Мвр = В • SwI, де В - індукція 

магнітного поля в зазорі, S - площа обмотки рамки, w - число витків обмотки 

рамки. Обертаючому моменту протидіє момент, створюваний пружинкою або 

розтяжкою, що у межах пружних деформацій цих елементів лінійно залежить 

від кута повороту рамки 

 

с такою точністю, що забезпечується стабільністю індукції магнітного 

поля в зазорі і твердості пружинки (розтяжки). Сучасні технології 

виготовлення і стабілізації магнітів і пружних елементів дозволяють досягати 

значень основної приведеної погрішності МЕ - приладів аж до 0,1%. 

Оскільки кут повороту рамки й, стало бути, стрілки лінійно залежить від 

струму в рамці, шкали автономно застосовуваних МЕ - приладів рівномірні. 

У перехідному режимі, коли струм у рамці змінюється, рух рамки 

описується диференціальним рівнянням другого порядку, як коливальної 

системи, що має інерційну масу і твердість: 

 

де J - момент інерції рухомої частини (рамки і стрілки), другий доданок 

є момент опору, пропорційний швидкості руху рамки. Цей момент для МЕ - 

приладів складається з моменту опору повітря і моменту гальмування, 

викликаного струмом, збудженим переміщенням обмотки рамки в магнітному 

полі (аналог рекуперативного гальмування електричного двигуна). Зазначену 

властивість МЕ - приладів використовують для запобігання стрілки від 

ушкоджень при транспортуванні шляхом закорочування обмотки рамки. У 

цьому випадку струм, збуджений в обмотці рамки при трясці і ударах, буде 

максимальним, отже, максимальним буде і гальмування стрілки. 

Гранично досяжні значення параметрів МЕ - приладів: 

-  межа наведеної погрішності, що допускає основної, - від 0,1%, 

-  струм повного відхилення стрілки від 10 мкА. 

У силу таких високих показників МЕ - прилади мають широке 

застосування. Приклади застосувань 1) - 8) показані на рис. 5 праворуч. 
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1) Використання як амперметр зі стандартними шунтами, 

спадання напруги на яких 10 мВ, 45 мВ, 75 мВ. Межі вимірювання постійного 

струму за допомогою таких амперметрів - від 3 • 10 А (гальванометри) до 10 

000 А (із шунтом). Основна приведена погрішність від 0,2%. 

2)  Вольтметр постійного струму з додатковим опором R. Висока 

чутливість МЕ - приладів дозволяє досягти досить високого опору подібних 

вольтметрів. 

 

 

4.3 Прилади електродинамічної системи 

 

Принцип дії приладів електродинамічної системи (надалі ЕД-приладів) і 

приклад позначень на шкалі показані на рис. 6. 

Обертаючий момент створюється в результаті взаємодії струмів, що 

протікають у рухомій і нерухомій котушках. Цей момент пропорційний 

добутку миттєвих значень струмів: 

 

Момент інерції рухомої частини приладу (котушка і стрілка) досить 

велика, і тому вона не встигає реагувати на швидкі зміни струмів, тобто є 

простим механічним низькочастотним фільтром. Оскільки ці прилади, як 

правило, призначені для вимірювання характеристик періодичних сигналів, то 

постійна складова обертаючого моменту записується у вигляді середнього 

значення 

      (28) 
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Рисунок 6 - Прилади електродинамічної системи. Принцип дії, 

позначення, варіанти застосування 

 

 

4.4 Прилади феродинамічної системи 

 

Призначення, схеми включення і принцип дії  ті ж, що і в ЕД - приладів. 

Як видно з рис. 7, конструктивне розходження полягає в тім, що з метою 

посилення електромагнітного поля нерухомої котушки, вона постачена 

магнитопроводом з листової складальної електротехнічної сталі. За  аналогією 

з МЕ - приладами, магнитопровід постачений наконечниками і - для 

зменшення магнітного опору - сердечником, так що для рухомої котушки 

забезпечується рівномірний повітряний зазор. 

 

Рисунок 7 - Принцип дії приладу феродинамічної системи. 

За рахунок зазначених заходів обертаючий момент ФД - приладів 

істотно збільшений, а вся магнітна система виявляється екранованою від дії 

зовнішніх магнітних полів, які можуть виникати на енергоємних 

підприємствах, особливо в місцях розташування приладових щитів. Тому 

найчастіше ФД – прилади застосовуються, як щитові прилади для 

вертикального розташування. Через порівняно великий обертаючого моменту 

ФД - прилади стійкі до тряски й вібрацій і успішно застосовуються на 

залізничних, морських і повітряних транспортних засобах. 

 

 

4.5 Засоби розширення меж вимірювання і правила вибору 

відповідної межі 
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4.5.1 Типові способи і засоби розширення меж вимірювань 

 

Розширення меж вимірювання приладів - це важлива техніко - 

економічне завдання, метою якого є зменшення обсягу приладового парку 

підприємства без шкоди для метрологічного забезпечення випробувань 

виробів і керування технологічними процесами. При наявності засобів 

розширення меж вимірювання виявляється можливим застосовувати той 

самий звичайно дорогий прилад для вимірювання величин різного розміру. У 

конкретних ситуаціях може знадобитися змінити межу вимірювання убік 

збільшення верхньої межі вимірювань, тобто зменшити чутливість приладу, а 

в інших випадках навпаки, - підвищити чутливість, тобто змінити межу 

вимірювання убік зменшення верхньої межі вимірювання. Можливі два 

варіанти рішення цього завдання. 

У першому варіанті засобу розширення меж вимірювання вбудовуються 

у вимірювальний прилад, що забезпечується ручним перемикачем меж. Такий 

прилад є багатомежним, і метрологічні характеристики цього приладу (див. п. 

3.5) на різних межах можуть розрізнятися. Тоді вони нормуються для кожної 

межі вимірювання окремо. Про це споживачеві повідомляється написами на 

шкалі або в супровідній документації. 

У другому варіанті використовуються зовнішні засоби розширення меж 

вимірювань. Цей варіант використовується там, де вимірювання на одній 

обраній межі виконуються впродовж тривалого часу, наприклад, у системах 

керування технологічним процесом. 

Такий зовнішній засіб розширення меж вимірювання є не що інше, як 

масштабуючий лінійний вимірювальний перетворювач, що змінює не вид 

вимірюваної величини, а лише її масштаб. Ці перетворювачі випускаються 

промисловістю, як автономні засоби вимірювань (ЗВ). Кожна група таких 

перетворювачів має уніфіковані властивості, приєднувальні розміри і 

метрологічні характеристики. Тому при їхньому з'єднанні з однограничним 

вимірювальним приладом фактично виходить новий прилад, метрологічні 

характеристики якого повинні бути розраховані по метрологічних 

характеристиках з'єднаних компонентів. 

Як зовнішні засоби розширення меж вимірювання використовуються: 

-  шунти - для розширення меж вимірювання сили струму убік 

збільшення максимального значення вимірюваної величини, тобто для 

зменшення чутливості, 

-  дільники напруги і додаткові опори - для розширення меж 

вимірювання напруги убік збільшення максимального значення вимірюваної 

величини, тобто для зменшення чутливості, 
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-  підсилювачі струму і напруги - для розширення меж 

вимірювання струму або напруги убік зменшення максимального значення 

вимірюваної величини, тобто для збільшення чутливості, 

-  вимірювальні трансформатори струму і напруги - можуть 

застосовуватися для розширення меж вимірювання струму або напруги в 

обидва боки, але найчастіше застосовуються для розширення меж 

вимірювання убік збільшення максимального значення вимірюваної 

величини, тобто для зменшення чутливості. 

4.5.2 Шунти 

Схема з'єднання однограничного амперметра із шунтом показана на 

рис. 11. Шунт має чотири затискачі. Пари затискачів Л1, Л2 називаються 

струмовими затискачами, до них підключається лінія з вимірюваним струмом. 

Два інших затискачі П1, П2 - потенційні, до них підключається амперметр, 

власне опір якого показане на малюнку і позначене через RА. Потенційні 

затискачі жорстко з'єднані між певними точками шунта шляхом зварювання 

або інших методів, що забезпечують високу стабільність розташування цих 

точок і зневажливо малий і стабільний перехідний опір від цих точок до 

потенційних затискачів. Безпосереднє приєднання амперметра до струмових 

затискачів неприпустимо, оскільки в цьому випадку нестабільність опору 

контактів у струмових затискачах через різні зусилля при гвинтовому 

з'єднанні, через влучення бруду і пилу при великій силі струму буде викликати 

відповідну нестабільність спадання напруги на цих контактах і погрішність 

вимірювання, що не може бути гарантована виготовлювачами амперметра і 

шунта і не може бути визначена при вимірюванні. 

 

Рисунок 11 - З'єднання амперметра із шунтом. 

 

У нормативній і супровідній документації на шунти вказуються наступні 

метрологічні характеристики шунтів: 

-  номінальне падіння напруга на шунті при максимальному 

значенні сили струму в діапазоні вимірювання з наступного стандартного 

ряду: 10 мВ, 45 мВ, 75 мВ, 
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-  верхня межа діапазону вимірювань, що забезпечує даний шунт, 

-  верхня межа вимірювання сили струму амперметром, з яким 

може бути використаний даний шунт,  

-  межа допущеної основної відносної погрішності перетворення 

(основним джерелом погрішності є погрішність відтворення масштабного 

коефіцієнта ДО, що породжує мультиплікативну складову інструментальної 

погрішності) 

-  межі допущеної додаткової погрішності. 

У документації на шунти, призначені для роботи на змінному струмі, 

вказується частотний діапазон, у якому їхня основна погрішність не 

перевищує нормовану межу. 

Для забезпечення сумісності шунта з амперметром у документації на 

амперметр й, як правило, на його шкалі вказується спадання напруги на 

внутрішньому опорі амперметра при струмі повного відхилення стрілки з ряду 

10 мВ, 45 мВ, 75 мВ. 

 

 

4.5.3 Додаткові опори 

Для розширення меж вимірювання напруги можуть використатися 

дільники напруги і додаткові опори. Однак, через те, що дільник напруги 

повинен споживати від об'єкта струм, що перевищує струм власного 

споживання вольтметра, на практиці для розширення меж вимірювання 

вольтметрів застосовують додаткові опори. Виключення становить тільки 

електростатичний вольтметр, що практично не споживає струм, і з ним можуть 

використатися дільники напруги, складені з активних опорів або 

конденсаторів. 

Додатковий опір з'єднується послідовно з вольтметром. Якщо власний 

опір вольтметра RB, а значення додаткового опору RД, то при підключенні до 

вольтметра додаткового опору верхня межа вимірювання збільшується до 

напруги 

 

де ІВтах - струм повного відхилення стрілки вольтметра 

Для забезпечення сумісності додаткового опору і вольтметра, до якого 

воно підключається, у документації на вольтметр й, як правило, на його шкалі 



47 
 

    (37) 

 

  

Відповідний додатковий опір підбирається по наступних ознаках: 

-  за коефіцієнтом розширення межі вимірювання. 

-  по максимально припустимому струмі через RД, що не повинен 

бути менше, ніж ІВmах, щоб додатковий опір не перегрівався цим струмом, 

-  по характеристиках інструментальної погрішності створеного в 

такий спосіб нового вольтметра, що буде складатися із власної погрішності 

вольтметра і погрішності додаткового опору, у тому числі, що виникає в 

результаті перегріву струмом, що протікає по ньому. 

З урахуванням викладеного в документації на додатковий опір 

наводяться наступні метрологічні характеристики: 

-  номінальне значення опору, 

-  межа допущеної основної відносної  

-  максимально припустиме значення сили струму, 

-  межа допущеної додаткової погрішності. 

 

 

4.6 Запитання для самоконтролю 

 

1. Прилади магнітоелектричної системи 

2. Прилади електродинамічної системи 

3. Прилади феродинамічної системи 

4. Засоби розширення меж вимірювання й правила вибору 

відповідної межі 
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5.  Вимірювальні трансформатори 

 

5.1. Вимірювальні трансформатори струму 

 

Застосовуються для розширення меж вимірювання характеристик 

змінного струму. Вимірювальні трансформатори струму мають істотну 

перевагу перед шунтами, яка полягає в тому, що при їхньому застосуванні 

відсутній гальванічний зв'язок між первинною обмоткою, включеної в 

потужний електричний ланцюг об'єкта, і вторинною обмоткою. Розрив цього 

гальванічного зв'язку сприяє забезпеченню безпеки персоналу, зниженню дії 

перешкод і полегшує виконання необхідних з'єднань у вторинному ланцюзі. 

Крім того в обмеженому частотному діапазоні коефіцієнт перетворення 

(масштабування) визначається тільки відношенням числа витків обмоток 

трансформатора і мало залежить від зовнішніх факторів, що впливають. 

Схема трансформатора струму. включення вимірювального трансформатора 

струму в лінію з вимірюваним струмом Iх і приєднання амперметра до 

вторинної обмотки представлена на рис. 12. На цьому малюнку Л1, Л2 - 

затискачі первинної обмотки трансформатора, до яких підключена лінія, И1, 

И2 - затискачі вторинної обмотки, до яких підключається амперметр, K - ключ, 

що замикає вторинну обмотку. 

 

Рис. 12 Застосування трансформатора струму 

Як відомо, небезпечним режимом для трансформатора струму є режим 

холостого ходу, при якому на вторинній обмотці розвивається висока напруга, 

і можливий пробій ізоляції. Навпроти, сприятливим режимом для 

трансформатора струму є режим короткого замикання вторинної обмотки. У 

зв'язку із цим надзвичайно важливо виконувати наступні правила включення 

трансформатора струму з амперметром у лінію. 

Перед включенням первинної обмотки в лінію вторинна обмотка 

обов'язково повинна бути замкнутої на амперметр або ключем К, показаним 

на рис. 12. Якщо обмотка була замкнута ключем, то його можна розімкнути 
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для роботи тільки тоді, коли включений амперметр і перевірена цілісність його 

кола і якість контактів у місцях приєднань. 

Як уже було сказано, коефіцієнт перетворення трансформатора струму в 

обмеженому діапазоні частот дорівнює відношенню числа витків обмоток 

трансформатора і може бути як більше, так і менше одиниці. 

Особливістю вимірювального трансформатора струму є також те, що на 

відміну від інших трансформаторів струму він має нормовані метрологічні 

характеристики: 

-  межі зміни сили струму первинної обмотки, що підлягає 

вимірюванню, 

-  межа вимірювання амперметра, включеного у вторинну 

обмотку, 

-  межа допущеної основної відносної погрішності по амплітуді, 

-  межа допущеної основної погрішності по фазі, 

-  граничні значення опору навантаження у вторинній обмотці, 

при яких інструментальні погрішності трансформатора не перевищують норм, 

установлених на основні погрішності 

-  межі допущених додаткових погрішностей, 

-  частотний діапазон, у якому інструментальні погрішності 

трансформатора не перевищують норм, встановлених на основні погрішності. 

 

 

5.2 Вимірювальні трансформатори напруги 

 

Вимірювальні трансформатори напруги застосовуються для розширення 

меж вимірювання характеристик змінної напруги. Застосування 

вимірювальних трансформаторів напруги дає ті ж переваги перед 

застосуванням додаткових опорів, що і застосування трансформаторів струму. 

В обмеженому частотному діапазоні коефіцієнт перетворення 

(масштабування) визначається тільки відношенням числа витків обмоток 

трансформатора і практично не залежить від дії зовнішніх факторів, що 

впливають. Зі збільшенням частоти понад цей діапазон починають зростати 

погрішності передачі амплітуди і фази вимірюваної напруги. Схеми з'єднань 

трансформатора напруги з ділянкою електричного кола і з вольтметром у 

вторинній обмотці особливостей не мають. 
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Вимірювальний трансформатор напруги відрізняється від інших 

трансформаторів напруги тим, що він має наступні нормовані метрологічні 

характеристики: 

-  межі зміни напруги, що діє на первинній обмотці, 

-  межа вимірювання вольтметра, включеного у вторинну 

обмотку, 

-  межа допущеної основної відносної погрішності по амплітуді, 

-  межа допущеної основної погрішності по фазі, 

-  граничні значення опору навантаження у вторинній обмотці, 

при яких інструментальні погрішності трансформатора не перевищують норм, 

встановлених на основні погрішності, 

-  межі допущених додаткових погрішностей. 

 

 

5.3. Правило вибору меж вимірювання 

 

При виборі меж вимірювання аналогових приладів варто мати на увазі, 

що з норми, встановленої на їхню інструментальну погрішність, як на 

приведену до максимального значення в діапазоні вимірювання (див. п. 3.5), 

прямує, що споживачеві даються гарантії тільки в тому, що поза залежністю 

від істинного значення вимірюваної величини в будь-якій точці шкали 

вимірювань, то відносна погрішність результату виявляється втроє більше, ніж 

оголошений клас точності. Взагалі, чим ближче до початку шкали показання 

приладу, тим більше відносна погрішність результату вимірювання. 

У зв'язку із цим варто керуватися наступним правилом вибору межі 

вимірювань. 

Межа вимірювань аналогового вимірювального приладу варто вибирати 

таким чином, щоб показання приладу перебували в останній третині його 

шкали. При такому виборі зростання відносної погрішності результатів 

вимірювань стосовно оголошеного класу точності приладу не буде 

перевищувати 1,5. 

 

де γси - гарантиване значення исниьнш приведенні ншрішиисії приладу, 

допущеного до застосування і це ж - чисельне позначення класу точності 

приладу. 
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Межа вимірювань аналогового вимірювального приладу варто вибирати 

таким чином, щоб показання приладу перебували в останній третині його 

шкали. При такому виборі зростання відносної погрішності результатів 

вимірювань стосовно оголошеного класу точності приладу не буде 

перевищувати 1,5. 
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6. ЗАСТОСУВАННЯ АНАЛОГОВИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ВИМІРЮВАНЬ 

У ТРИФАЗНИХ КОЛАХ ЗМІННОГО СТРУМУ 

Будуть розглянуті особливості вимірювань у трифазних колах змінного 

струму наступних величин: діючих значень струму і напруги, активній і 

реактивній потужності і енергії. Тривіальні методи вимірювань зазначених 

величин трьома окремими приладами в кожній фазі або в кожній лінії 

розглядати не будемо в силу їхньої очевидності. 

 

6.1  Вимірювання лінійних струмів і напруг у трифазному 

трипроводному колі 

 

Розглядається підхід, що дозволяє на відміну від очевидного випадку 

використати замість трьох трансформаторів струму або напруги відповідно 

тільки два трансформатори при будь-якій схемі включення навантаження 

(зірка або трикутник). Схеми включення трансформаторів і приладів показані 

на рис.13. 

 

Рисунок 13 - Вимірювання лінійних струмів і напруг у трифазних 

трипроводних ланцюгах 

 

Така економія вимірювальних трансформаторів виявилася можливою 

завдяки тому, що в трифазних трипроводних колах сума лінійних струмів і 

сума лінійних напруг дорівнюють нулю, звідки прямує, що 

 

Оскільки амперметри А1, А2, А3 і вольтметри В1, В2, В3 суть прилади, 

призначені для вимірювання діючих значень струмів і напруг відповідно, 

інвертування фази вони не почувають 
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6.2  Вимірювання активної електричної потужності і енергії в 

симетричних трифазних колах одним приладом 

 

Оскільки схеми включення ватметра і лічильника електричної енергії 

однакові (зрівняти рис. 6 в і схему рис. 10), під поняттям “прилад” ми будемо 

мати на увазі обидва зазначених засоби вимірювань. 

Якщо схема включення навантаження - зірка з доступною нейтралю, то 

прилад включається відповідно до рис. 14 а), і загальна активна потужність і 

енергія, споживана навантаженням виходить множенням на три показання 

приладу. 

 

 

Рисунок 14 - Включення ватметра і лічильника електричної енергії для 

вимірювань у симетричних трифазних ланцюгах з доступною й недоступною 

нейтралю. 

При недоступній нейтралі в симетричному трифазному ланцюзі, коли, 

наприклад, навантаження включене за схемою трикутника (рис. 14 б), роблять 

штучну нейтраль, як показано на малюнку. Для цього між фазами В и С 

включають послідовно два резистори, опір кожного з яких дорівнює опору 

паралельного кола приладу (ватметра або лічильника енергії). Точку їхнього 

з'єднання підключають до негенераторного затискача паралельного кола 

приладу. У результаті ця точка стає нейтралю, якщо, звичайно, навантаження 

симетричне. 

Загальну потужність і енергію, споживану в трифазному ланцюзі, 

підраховують, множачи на 3 показання відповідних приладів. 
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7 Вимірювання активної електричної потужності і енергії в 

трифазному ланцюзі за допомогою двох приладів 

 

7 .1 Вимірювання активної електричної потужності і енергії в 

трифазному ланцюзі за допомогою двох приладів 

Використовуються наступні співвідношення між лінійними струмами і 

напругами. 

Нехай ІА,ІВ,ІС - лінійні струми у фазах А, В, С відповідно, і UАВ, UВС, UСА 

- лінійні напруги між відповідними фазами. Відомо, що ІА + 1В + 1С = 0 і UАВ 

+ UВС + UСА = 0 . Потужність, виділювана, наприклад, у фазі А, дорівнює 

скалярному добутку векторів РА = UА1А. Точно так само в інших фазах РВ = 

UВІВ і РС = UСІС. Сумарна потужність, споживана навантаженням, дорівнює 

Р =UАІА + UВІВ + UСІС. Але ІС = -1А - ІВ . Тому 

 

         

Рисунок 17 - Варіанти включення двох ватметрів і (або) лічильників 

активної потужності і електричної енергії в трифазних ланцюгах 

 

Різниці напруг UА - Uс і UВ - Uс суть лінійні напруги UАС і UБС 

відповідно. У результаті одержуємо формулу 

    (42) 

яка виправдує пертий варіант схеми рис. 17 приєднання двох приладів 

до ліній трифазного кола з метою виміру повної активної електричної 

потужності або енергії, споживаною навантаженням. Ця потужність або 

енергія обчислюється, як сума показань двох приладів. 
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Аналогічним образом доводиться правомірність інших варіантів схем, 

які показані на тім же малюнку. 

Розглянуті схеми реалізуються в трифазних лічильниках електричної 

енергії, у корпусі яких розміщені два механізми, показаних на рис. 17. Обидва 

диски розташовані на одній осі, завдяки чому обертаючі моменти, створювані 

кожною парою електромагнітів, підсумуються відповідно до формули (42). 

 

 

7.2 Запитання для самоконтролю 

1. Прилади магнітоелектричної системи 

2. Прилади електродинамічної системи 

3. Прилади феродинамічної системи 

4. Прилади електромагнітної системи 

5. Прилади електростатичної системи 

6. Прилади індукційної системи 

7. Засоби розширення меж вимірювання і правила вибору 

відповідної межі 

8. Застосування аналогових приладів для вимірювань у трифазних 

колах змінного струму 
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7. МОСТОВІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ 

ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ 

 

7.1 Мости постійного струму 

7.1.1 Мости постійного струму в рівноважному режимі 

Мости постійного струму, що працюють у рівноважному режимі (надалі 

- рівноважні мости), належать до засобів вимірювання порівняння і призначені 

для вимірювання опору. Схема рівноважного моста постійного струму 

наведена на рис. 18 а). Цей міст називається одинарним мостом і призначений 

для вимірювання опорів від одиниць Ом до 1014 Ом. Для вимірювання малих 

опорів від 10~4 до 50 Ом застосовується подвійний міст, схема якого 

представленанарис. 18 б). 

Розглянемо спочатку властивості одинарного моста. Вимірюваний опір 

Ях включається в одне із плечей моста, і процес вимірювання полягає в тім, 

що зміною опору, що стоїть в іншому плечі, наприклад, опору Я1, 

добиваються рівноваги моста, тобто такого стану, при якому в діагоналі моста 

ВР струм не йде. Для індикації цього стану в діагональ ВР, називану 

вимірювальною діагоналлю, включається високочутливий мікроамперметр, 

що виконує функцію нуль-індикатора (НІ). Ключ К призначений для 

короткочасного включення нуль-індикатора в діагональ, оскільки при значній 

відмінності від рівноваги тривале включення НІ може призвести до виходу 

його з ладу. 

 

Рисунок 18 - Одинарний і подвійний мости постійного струму 

Рівновага моста наступить тоді, коли падіння напруг на плечах АВ і АС 

зрівняються, тобто, коли 

 

де Е - напруга живлення моста. Із цієї рівності треба 
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звідки одержуємо умову відсутності струму у вимірювальній діагоналі, 

тобто умову рівноваги моста 

 

Значення опорів відоме, тому значення вимірюваного опору 

обчислюється по формулі 

 

Звичайно в серійних мостах з ручним зрівноважуванням опору R2, R3 

підбираються так, щоб відношення R2 / R3 = 10к, де к - ціле число, позитивне, 

негативне або 0. Тим самим забезпечується зручність відлічування значення 

вимірюваного опору в десятковому коді по шкалі значень регульованого опору 

R1. У мостах з автоматичним зрівноважуванням під управлінням комп'ютера 

відношення R2 / R3 = 2к. 

Як виходить з (44), (45), умови рівноваги не залежать від напруги 

живлення моста. Але це не означає, що ця напруга може бути як завгодно 

малою, оскільки при зменшенні напруги живлення зменшується чутливість 

моста, тобто при обмеженій чутливості нуль-індикатора зростає 

невизначеність у визначенні стану рівноваги, а це, у свою чергу, приводить до 

зростанню адитивної погрішності результату вимірювань. Тому з метою 

збільшення чутливості моста варто підвищувати напругу живлення. Однак, 

при цьому зростають струми, опори нагріваються цими струмами, і їхні 

значення змінюються, у результаті чого зростає погрішність вимірювань. Тому 

підвищувати напругу живлення можна тільки до рівня, при якому перегрів 

опорів плечей не приводить до росту погрішності, викликаної цим перегрівом. 

Крім того чутливість моста залежить від співвідношення опорів плечей. 

Максимальною чутливістю володіє рівноплечий міст, тобто міст, у якого 

значення опорів плечей однакові. 

Істотні труднощі виникають при необхідності вимірювань малих опорів, 

значення яких становлять одиниці і долі Ом. Подібними опорами володіють 

потужні електричні двигуни і генератори, трансформатори і інші агрегати. 

Ці труднощі викликані наступними обставинами: 

-  якщо вимірюваний опір становить десяті і соті долі Ом, то для 

того, щоб спадання напруги на плечі АВ моста досягло одиниць вольтів, 

необхідно пропустити через нього струм порядку десятків і сотень ампер 

відповідно, але при цьому опір R2 також повинне бути малим, тому що в 
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противному випадку на ньому буде виділятися неприпустимо велика 

потужність, 

-  для забезпечення прийнятної чутливості моста необхідно, щоб 

опори R1, R3 мали значення одного порядку зі значеннями опору Rх, 

-  погрішність регулювання і відлічування значень опору R1, 

рівного десятій і сотій долям Ом, неприпустимо велика через вплив 

нестабільного опору контактів і сполучних проводів, значення яких можуть 

навіть перевищувати значення вимірюваної напруги. 

Тому для зазначеної мети одинарний міст непридатний, і для 

вимірювання малих опорів застосовується подвійний міст, схема якого 

представлена на рис. 18 б). 

Великий струм, необхідний для створення значної напруги на 

вимірюваному опорі, пропускається по колу ‘1, 4, 5, 8’. У цьому колі 

включений зразковий високоточний опір RN, значення якого порівнянне зі 

значенням вимірюваного опору, і в нього включається вимірюваний опір. Ці 

два опори з'єднані товстою мідною шиною з мізерно малим опором. Контакти 

'1, 4, 5, 8' - струмові контакти опорів, контакти '2, 3, 6, 7' - потенційні контакти 

(затискачі). Про меті поділу контактів на струмові і потенційні. При 

досягненні рівноваги моста  

 

джерела погрішностей вимірювань, виконуваних рівноважними 

мостами: 

-  обмежена чутливість нуль-індикатора, породжує адитивну 

погрішність 

вимірювань, 

-  погрішності у виготовленні резисторів моста, у тому числі 

погрішність 

регульованого резистора, нестабільність контактів перемикачів 

регульованого 

резистора викликають мультиплікативну погрішність вимірювань. 

Метрологічні характеристики рівноважних мостів наведені в п. 5.3. 

Основна погрішність рівноважних мостів нормується, як відносна 

погрішність. 

7.1.2 Мости постійного струму в нерівноважному режимі 
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Мости постійного струму, що працюють у нерівновагому режимі, 

застосовуються, як вимірювальні перетворювачі опору (або зросту опору) у 

постійний струм або в напругу. 

Принцип дії і призначення нерівноважних мостів розглянемо на двох 

прикладах мостів, опори плечей яких при рівновазі однакові. Схеми цих мостів 

наведені на рис. 19. Будемо також вважати, що у вимірювальну діагональ 

включений великий опір навантаження (наприклад, опір вольтметра або 

вхідний опір підсилювача), істотно перевищуючий опори плечей моста: Ян >> 

Я. 

У першому варіанті, представленому на рис. 19 а), опір, приріст якого 

ΔR необхідно перетворити у відповідну зміну напруги, включений в одне із 

плечей моста. Очевидно, що при ΔR = 0 міст урівноважений, і напруга U21 в 

його вимірювальній діагоналі між точками 2 і 1 також дорівнює 0. При зміні 

цього опору напруга у вимірювальній діагоналі буде змінюватися відповідно 

до функції перетворення: 

 

 

 

Рисунок 19 - Мости постійного струму в нерівноважному режимі 

Позначимо відносний приріст опору через ɛ, тоді 

 

У ряді випадків може представитися можливість диференціального 

включення змінних опорів у різні плечі моста, як це показано на рис. 19 б. При 
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такому включенні чутливість такого перетворювача подвоюється, і функція 

перетворення має вигляд: 

 

Функція перетворення відносного приросту опору в напругу є 

 

З виразів для функцій перетворення (49) і (50) видно, що: 

-  нерівновагий міст може застосовуватися як вимірювальний 

перетворювач приросту опору в напругу, 

-  у загальному випадку функція перетворення не є лінійною, 

-  погрішність перетворення породжується нестабільністю 

напруги живлення моста, а також погрішністю виготовлення і нестабільністю 

опорів плечей. 

Метрологічні характеристики нерівновагих мостів наведені в п. 5.3. Для 

тензорезистивних мостів, функція перетворення яких лінійна, нормується 

відносна погрішність двочленною формулою. Якщо нелінійність 

нерівноважного моста проявляється значно, для них нормується приведена 

основна погрішність. 

 

7.2 Запитання для самоконтролю. 

1.  Мости постійного струму 

2.  Мости постійного струму в рівноважному режимі   

3.  Мости постійного струму в нерівноважному режимі 
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9. ЦИФРОВІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ 

9.1 Цифроаналогові перетворювачі 

Прикладом найпростішого цифро-аналогового перетворювача (ЦАП) 

десяткового коду в аналогову величину може служити шостидекадний 

магазин опорів з ручним керуванням. Ціна одиниці молодшої декади 0.1 Ом. 

Вихідною величиною цього ЦАП є опір постійному струму, що відповідає 

десятковому числу 

 

де коефіцієнти аіг і = 0,1,...,5 приймають значення від 0 до 9 і 

встановлюються вручну шляхом перемикання декад магазина. Діапазон зміни 

вихідної величини (опору) 0 - 99999.9 Ом. 

Сучасні ЦАП з керуванням від ЕОМ (процесора) перетворять в 

аналогову величину (напругу, силу струму, опір, ємність і т.д.) двійкові числа. 

Спрощена схема подібного перетворювача представлена на рис. 22. Напруга 

на виході цього ЦАП дорівнює 

 

де аі,і =0,1,…,m-1 - коефіцієнти, що приймають значення 0 і 1. Ці 

коефіцієнти реалізуються включенням і вимиканням ключів під управлінням 

комп'ютера відповідно до програми –драйвера. 

 

Рисунок 22 - Принцип дії цифроаналогового перетворювача 

 

Для зв'язку з комп'ютером застосовується один зі стандартних 

інтерфейсів. Любий з інтерфейсів являє собою сукупність 
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-  правил обміну інформацією (протокол обміну), 

-  стандартів на параметри інформаційних і службових сигналів, 

-  стандартів на конструкції сполучних пристроїв. 

Конструктивно ЦАП може бути оформлений у вигляді однієї 

мікросхеми, що у мінімальному составі може містити тільки ланцюжок опорів, 

ключі і підсилювач. Однак такий состав не дає можливості нормувати 

метрологічні характеристики, а тому подібні мікросхеми не можуть 

виконувати функції засобу вимірювань. Тому ЦАП, що може вважатися 

засобом вимірювань, повинен містити у своєму составі крім показаного на рис. 

22, як мінімум слідуючи обов'язкові компоненти: джерело стабільного 

робочого струму І0 і стабілізатор напруги живлення. Крім цього в кожному 

ЦАП, призначеному для спільної роботи з комп'ютером (процесором) повинне 

бути передбачене пристрій інтерфейсного сполучення з комп'ютером і 

пристрій гальванічної розв'язки по цифровому входу/виходу. 

Джерелами погрішності ЦАП є: неточність виготовлення опорів, 

нестабільність робочого струму і нестабільність живлення. Крім того при 

перемиканнях ключів виникають перехідні процеси. Тому потрібна затримка 

на час загасання цих процесів між моментом подачі вхідного коду і моментом 

зчитування значення вихідного сигналу. 

Метрологічні характеристики ЦАП. 

1. Кількість розрядів. 

2.  Діапазон зміни вихідного сигналу. 

3.  Характеристики основної погрішності. 

4.  Характеристики додаткових погрішностей. 

5.  Ціна одиниці молодшого розряду вхідного коду. 

6.  Час установлення вихідного сигналу при зміні вхідного коду. 

7.  Вихідний опір. 

Крім перерахованих можуть додатково нормуватися наступні 

характеристики. 

8.  Інтегральна нелінійність - максимальне відхилення значень 

функції перетворення ЦАП від номінальної лінійної функції, нормується в % 

від верхнього значення вихідного сигналу. 

9.  Диференціальна нелінійність - погрішність одиниці молодшого 

розряду вхідного коду, нормується в % від верхнього значення вихідного 

сигналу. 
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У рідких випадках для контролю роботи ЦАП може бути передбачена 

індикація вхідних кодів. Для цієї мети служать дешифратор і індикатор. 

Застосування ЦАП: 

-  при побудові аналого - цифрових перетворювачів, 

-  при побудові калібраторів постійного і змінного струму і 

напруги, опору, сили струму, ємності, індуктивності йін., 

-  при побудові систем регулювання і моделювання, 

-  у техніці відтворення цифрового запису звуку і 

відеозображення. 

Іноді ЦАП може застосовуватися як добутковий пристрій для 

перемножування значення сили струму І0 на вхідний код. 

9.2 Аналого - цифрові перетворювачі 

9.2.1 АЦП порозрядного зрівноважування 

АЦП порозрядного зрівноважування, принцип дії якого пояснюється 

рис. 23, є досить популярним. При запуску АЦП компаратор починає 

порівнювати вхідну (перетворювану) напругу з напругою, що надходить із 

виходу ЦАП, яка у початковий момент дорівнює 0. Компаратор виробляє 

сигнал “більше”, по якому пристрій керування встановлює значення 

коефіцієнта а0 = 1, тим самим встановлюючи старший розряд ЦАП в ‘1’. Після 

цього компаратор знову 

порівнює вхідну напругу их з напругою, що надходить із виходу ЦАП. 

Якщо вхідна напруга знову виявляється більше напруги із ЦАП, то компаратор 

знову виробляє сигнал "більше", і пристрій керування встановлює коефіцієнт 

а1 = 1, тим самим включається наступний розряд ЦАП. У противному випадку, 

якщо вимірювана напруга виявляється менше, ніж напруга ЦАП, той пристрій 

керування встановлює а0 = 0, а1 = 1. Такі операції повторюються доти, поки 

не будуть опитані всі розряди ЦАП. По закінченні процедури у всіх лініях, що 

йдуть від пристрою керування до ЦАП, формуються коефіцієнти а0,а1,...,ат у 

вигляді наявності або відсутності напруги в кожній з них. Отримані 

коефіцієнти, тобто двійковий код переписується у вихідний регістр і далі, 

відповідно до протоколу обміну - у комп'ютер (процесор). 
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Рисунок 23 - Принцип дії і зовнішній вигляд аналого-цифрового 

перетворювача порозрядного зрівноважування 

 

Основна погрішність таких АЦП визначається: 

-  кінцевою чутливістю компаратора, погрішностями 

виготовлення опорів у ЦАП і обмеженою кількістю розрядів - адитивна 

складова погрішності, 

-  погрішністю робочого струму ЦАП - мультиплікативна 

складова погрішності. 

Тому в загальному випадку основна погрішність АЦП порозрядного 

зрівноважування нормується гранично допущеною відносною погрішністю, 

яка виражається двочленною формулою. 

Динамічною характеристикою АЦП порозрядного зрівноважування є 

тривалість циклу перетворення або зворотна величина - частота перетворення. 

Погрішність датування відліків або апертурний час таких АЦП не перевищує 

тривалості циклу перетворення. 

У цей час АЦП порозрядного зрівноважування мають наступні гранично 

досяжні характеристики: максимальна частота вимірювань від 50 Гц (при 24 

двійкових розрядах) до 400 МГц (при 8 двійкових розрядах). 

На рис. 23 представлено АЦП 12 біт, 4/8 кан., 100 кГц, ± 10 В, ± 5 В, ± 

2.5 В, ± 1.25 В, 8 TTL (3.3 В) вх. / Вих., Інтерфейс USB 2.0. HighSpeed 480Mb 

/ s). Мікросистема збору даних m-DAQ12 призначена для введення / виведення 

аналогових і дискретних сигналів. Мікросистема може бути застосована як в 

складі мобільних вимірювальних комплексів, так і в лабораторних або 

промислових умовах. m-DAQ12 є багатофункціональним вимірювальним 

модулем, що приєднуються до ПК через USB-інтерфейс (HighSpeed). 

Підключення сигналів здійснюється через роз'єм, розташований на бічній 

стінці модуля. Мікросистема m-DAQ12 включає в себе: 
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 багатоканальний 12-ти розрядний аналогово-цифровий 

перетворювач з мультиплексированием вхідних аналогових 

каналів; 

 порт введення-виведення дискретних сигналів; 

 16-розрядний лічильник. 

Мікросистема дозволяє працювати з 4-ма диференціальними або 8-ю 

каналами із загальною землею для введення аналогових сигналів. Кожен з 

аналогових каналів підключається до АЦП через програмно керований 

підсилювач, що дозволяє задавати один з чотирьох діапазонів вимірювання 

напруги (± 10 В, ± 5 В, ± 2.5 В, ± 1.25 В).  Модуль забезпечує безперервний 

(синхронізований по внутрішньому таймеру) збір даних на частотах 

дискретизації АЦП від 65Гц до 100 КГц. Цифровий вхід-видобуток 

представлений у вигляді 8 вхідних або вихідних цифрових ліній, 

індивідуально конфігуруються на введення або виведення і сумісних з ТТЛ 

рівнями. На контактах зовнішнього роз'єму присутні також напруги живлення 

+5 В і ± 15 В. Базова модель мікросистеми m-DAQ12 виконана у вигляді 

модуля в компактному корпусі з ABC-пластика, підключення до зовнішніх 

пристроїв здійснюється через роз'єм DB-25. ОЕМ-версія мікросистеми m-

DAQ12, виконана у вигляді плати, орієнтована на вбудовані застосування. Для 

підключення до зовнішніх пристроїв в ній використовується дворядний 

штирьовий роз'єм IDC-26. Програмне забезпечення до m-DAQ12 містить 

драйвер, DLL-бібліотеку і приклади роботи з нею, llb-бібліотеку для 

середовища графічного програмування LabVIEW, і програму «Осцилограф-

реєстратор». 

 

9.2.2 АЦП розгортаючого перетворення 

 

АЦП розгортаючого перетворення являє собою, по суті справи, два 

послідовно включених перетворювачі: один перетворює напругу в інтервал 

часу, другий - інтервал часу в код. Принцип дії АЦП пояснюється на рис. 24. 

На вхід компаратора подаються: вхідна напруга Пх, підлягаюча 

пеоетвооенню, і пеоіодична лінійно наоостаюча напруга 

 

u(tmax) = Umax, tпер - період. Компаратор виробляє імпульси: імпульс И1 - у 

момент t1 початку лінійної напруги, і імпульс И2 - у момент t2, коли напруга 

u(t) порівнюється з напругою Ux. 

У такий спосіб виконується перша ступінь перетворення, а саме, 

перетворення Ux в інтервал часу T = t2 – t1. 
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Рисунок 24 - Принцип дії АЦП розгортаючого перетворення 

Точно на цей час відкривається ключ і пропускає крізь себе імпульси 

стабілізованої частоти /0 від генератора цієї частоти в лічильник. У лічильнику 

формується код (двійковий або десятковий - залежно від пристрою 

лічильника), що надходить у вихідний регістр і далі через пристрої інтерфейсу 

в комп'ютер. Оскільки тривалість інтервалу часу прямо пропорційна вхідній 

напрузі, кількість цих імпульсів дорівнює 

N=T·f0 =Kf0Ux      (64) 

Основна погрішність подібних АЦП визначається якістю лінійно 

наростаючої напруги, зокрема, погрішністю відтворення коефіцієнта його 

нахилу К, а також кінцевою чутливістю компаратора, його шумами. У 

чинність високої точності відтворення частоти мультиплікативна погрішність, 

викликана нестабільністю частоти f0 , звичайно зневажливо мала. Погрішність 

коефіцієнта нахилу К також викликає мультиплікативну погрішність, інші 

джерела породжують адитивну складову погрішності, і основна відносна 

погрішність АЦП розгортаючого перетворення нормується двочленною 

формулою. 

Тривалість циклу перетворення АЦП розгортаючого перетворення 

дорівнює періоду пилкоподібної напруги, а частота перетворення - частоті цієї 

напруги. Погрішність датування відліків таких АЦП не перевищує тривалості 

циклу перетворення. 

 

9.2.3 АЦП “частота - код” 

АЦП подібного виду являють собою основу для побудови цифрових 

частотомірів, а також самостійних АЦП, призначених для уведення частоти 

або сигналів, модульованих по частоті, у комп'ютер. Принцип дії цього АЦП 
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заснований на визначенні частоти, як кількості імпульсів (або кількості 

періодів періодичного сигналу) в одиницю часу, і пояснюється на рис. 25. 

 

Рисунок 25 - Принцип дії перетворювача «частота-код» 

Із вхідного періодичного сигналу (наприклад, синусоїди, як показано на 

рис. 25) формувач утворить послідовність імпульсів, частота яких дорівнює 

частоті вхідного сигналу. Ключ відкривається на певний час, що задається 

генератором стабільної частоти £ і дільником частоти. Дільник частоти 

виконаний перемикаючим із тим, щоб мати можливість змінювати час 

вимірювань Ти залежно від вимірюваної частоти і бажаної точності 

результату. 

Лічільник накопичує минулі крізь ключ імпульси в кількості N = Тu fx і 

тим самим формує код, двійковий або десятковий - залежно від його пристрою. 

Двійковий код передається потім у вихідний регістр і далі через пристрої 

інтерфейсу, постачені гальванічною розв'язкою, - у комп'ютер. 

Оскільки в даному АЦП вимірювання виконується за допомогою 

рахунку імпульсів, неминуча абсолютна погрішність вимірювання, рівному 

одному імпульсу. Відносне значення цієї погрішності дорівнює відношенню 

періоду вимірюваної частоти Тх = 1/fx дочасу вимірювання Тu, тобто 1/ (Тu fx) . 

Якщо при цьому під час вимірювання Тu вимірювана частота 

змінювалася, 

то результатом вимірювання буде середнє значення частоти за цей час. 

В остаточному підсумку погрішність подібного АЦП викликається 

наступними причинами: 

-  нестабільністю частоти генератора f0, що задає час вимірювань, 

-  співвідношенням між вимірюваною частотою fx і часом 

вимірювання Тu. 

Для таких АЦП нормується основна відносна погрішність межею 

допущених значень: 
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Де γf0 - відносна погрішність (нестабільність) частоти f0. 

Динамічною характеристикою АЦП "частота - код" є час вимірювання. 

Погрішність датування відліків подібних АЦП не перевищує часу 

вимірювання. 

 

9.2.4 АЦП “інтервал часу - код” 

АЦП даного типу застосовуються для перетворення в код інтервалу часу 

між двома імпульсами або тривалості імпульсів. У тому числі подібні АЦП 

можуть використовуватися для перетворення в код періоду періодичного 

сигналу з подальшим обчисленням частоти цього сигналу, як величини, 

зворотної періоду. Таке перетворення займає набагато менше часу, чим 

перетворення частоти в код, описане вище в п. 6.2.3. Принцип дії подібного 

АЦП показаний на рис. 26. 

 

 

Рисунок 26 - Принцип дії перетворювача «інтервал часу - код» 

 

У моменти t1, t2 початку і закінчення інтервалу часу, що підлягає 

вимірюванню, формувач виробляє імпульси, які надходять на вхід тригера, що 

відкриває ключ на час Тх = t1-t2.  

Погрішність дорівнює 

 

 

9.2.5 Інтегруючі АЦП 
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Інтегруючі АЦП призначені для перетворення в код повільно мінливої 

напруги із придушенням перешкод від мережі живлення. Із цією метою 

першою дією таких АЦП є інтегрування вхідної напруги протягом цілої 

кількості періодів перешкоди. У цей час на вхід інтегратора подається 

вимірювана напруга (див. рис. 27). Якщо запуск АЦП відбувся в момент часу 

t1, то момент закінчення інтегрування є t2 = t1 + n Т, де Т - період напруги 

перешкоди. 

Оскільки частота напруги мережі незначно коливається відносно 50 Гц, 

і АЦП живляться від мережі, моменти початку і кінця інтегрування 

синхронізуються від мережі, і тому час інтегрування в точності дорівнює 

цілому числу періодів напруги мережі: Тінт = t2 - t1 = nТ. 

 

Рисунок 27 - Принцип дії інтегруючого АЦП 

У момент закінчення інтегрування ґ2 вхідні кола інтегратора 

перемикаються так, щоб на його вхід замість вимірюваної напруги Vх 

надійшло стабілізовану напругу U0 із протилежним знаком (що умовно 

показано на рис. 27). Починаючи із цього моменту, з напруги, отриманої в 

результаті інтегрування, починає відніматися лінійна напруга, що є продуктом 

інтегрування постійного стабілізованої напруги U0. Компаратор фіксує 

момент часу кінця інтегрування вхідної напруги t2 і момент часу t3, коли 

сумарна напруга виявляється рівним нулю. У результаті інтервал часу t3 - t2 

виявляється прямо пропорційним інтегралу від вхідної напруги, обчисленому 

за попередній інтервал часу. Якщо за цей час напруга Uх, вільна від перешкоди, 

не змінювалося, то цей інтеграл у свою чергу прямо пропорційний 

вимірюваній напрузі і дорівнює nТUх . Тому інтервал часу t3 - t2 прямо 

пропорційний напрузі Uх, і в остаточному підсумку для завершення 

перетворення залишається лише перевести цей інтервал часу в код, 

передбачивши множення на коефіцієнт пропорційності. Це робиться за 

рахунок підбора частоти f0, який заповнюється інтервал часу t3 - t2. 

По закінченню описаних процедур пристрій керування формує сигнал, 

що дозволяє читання результату з вихідного регістра АЦП. 
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Із принципу дії інтегруючого АЦП треба, що мінімальний час 

перетворення не може бути менше 40 мс. Гранично досяжна погрішність 

подібних АЦП досягає 0.001% і краще. 

Основна погрішність таких АЦП нормується межею допущеної 

відносної погрішності, вираженою двочленною формулою. 

Основна область застосування інтегруючих АЦП - створення на їхній 

основі цифрових вимірювальних приладів підвищеної точності. 

 

9.2.6  Метрологічні характеристикиАЦП 

Відповідно до ДСТ 8.009 метрологічними характеристиками АЦП є : 

1.  діапазон зміни вхідної напруги, 

2.  вид вихідного коду і кількість розрядів, 

3.  вхідний опір, 

4.  ціна одиниці молодшого розряду вихідного коду, 

5.  межа допущеної основної погрішності (як правило, відносною, 

нормованою двочленною формулою), 

6.  межі допущеної додаткових погрішностей, 

7.  тривалість циклу перетворення (або максимальна частота 

перетворень). 

У деяких випадках до цих характеристик додаються 

8.  інтегральна нелінійність 

9.  диференціальна нелінійність 

 

9.2.7  Зв'язок АЦП із комп'ютером 

Зв'язок АЦП із комп'ютером здійснюється відповідно до протоколів 

обміну інформацією, що стандартизований для того або іншого інтерфейсу. 

 

 

9.3 Цифрові вимірювальні прилади 

 

Цифрові вимірювальні прилади відрізняються від вимірювальних 

перетворювачів тим, що вихідні дані приладів повинні бути представлені 

людині - операторові в зручній для нього формі. Тому для побудови цифрових 
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вимірювальних приладів використаються АЦП, постачені засобами ручного 

керування і візуального подання результатів вимірів. Цифрові прилади деяких 

типів постачені пристроями інтерфейсного сполучення з комп'ютером, які 

передають у комп'ютер результати вимірювань, а також службову інформацію 

про позиції, у якій перебувають засоби ручного керування. Найчастіше для 

зв'язку приладів з комп'ютером застосовується приладовий інтерфейс ІЕЕЕ 

488. 

Найпростіші варіанти без підключення перетворювачів на вході - це 

частотоміри і періодоміри, які створюються на базі відповідних АЦП, 

описаних вище в пп. 6.2.3, 6.2.4. Частотоміри і періодоміри звичайно 

сполучаються в одному корпусі. 

На базі АЦП інших різновидів - порозрядного зрівноважування, 

розгортаючого перетворення, інтегруючих можуть бути створені вольтметри і 

амперметри постійного і змінного струму, а також омметри. Для цього до АЦП 

приєднуються вхідні перетворювачі. Звичайно в одному корпусі з АЦП 

містяться кілька перетворювачів, кожний з яких приєднується до АЦП за 

допомогою перемикача, керованого вручну або від комп'ютера. Подібні 

прилади називаються мультіметрами. Найбільш точні мультіметри, 

призначені для вимірювання постійної напруги, сили постійного струму і 

опору створюються на базі інтегруючих АЦП. 

Останнім часом вольтметри і амперметри змінного струму створюються 

без випрямних перетворювачів. Принцип дії таких приладів полягає у 

виконанні вимірювань у два етапи. 

На першому етапі виконуються дуже швидкі вимірювання миттєвих 

значень вхідної змінної напруги або сили струму. Частота вимірювань повинна 

перевищувати частоту першої гармоніки вимірюваного сигналу в кілька 

десятків разів. На другому етапі за результатами цих вимірювань виконуються 

обчислення необхідних характеристик, а саме, амплітудних, діючих або 

середньовипрямних значень. Результати таких вимірювань не будуть залежати 

від форми кривої напруги або токи, і при достатній швидкості вимірювань 

миттєвих значень час вимірювань не перевищить одного періоду 

вимірюваного сигналу. 

Цифрові вимірювальні прилади інших фізичних величин створюються 

приєднанням на вході АЦП вимірювальних перетворювачів цих величин у 

напругу, силу струму, частоту, інтервал часу або в зміну опору. Природно, що 

цифровий індикатор і засоби ручного керування залишаються. Наявність 

інтерфейсного сполучення з комп'ютером не обов'язково. 

Метрологічні характеристики цифрових вимірювальних приладів ті ж, 

що і метрологічні характеристики АЦП, перераховані в п. 6.2.6. за винятком 

характеристик інтегральної і диференціальної нелінійності. 
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9.4 Перешкоди і боротьба з ними 

На якість роботи високочутливих електронних приладів, у тому числі 

цифрових, істотний вплив роблять поперечні перешкоди (перешкоди 

нормального виду Uпп) і поздовжні перешкоди (перешкоди загального виду, 

синфазні перешкоди Uпд). Ці перешкоди показані на рис. 28, на якому через 

ВП і НП позначені високопотенційний і низькопотенційний затискачі 

приладу. 

 

Рисунок 28 - Походження поздовжньої і поперечної перешкод. 

Поперечні перешкоди суть перешкоди, які складаються із сигналом. 

Вони виникають внаслідок дії зовнішніх електромагнітних полів за рахунок 

взаємної індуктивності і паразитної ємності, які завжди мають місце. 

Причинами виникнення поздовжніх перешкод є: 

-  високий опір контурів заземлення, 

-  далекість друг від друга точок заземлення корпуса датчика (або 

іншого вимірювального блоку) і корпуса приладу; це заземлення робиться, 

відповідно до вимог техніки безпеки, 

-  блукаючі струми в контурах заземлення і у середовищі, що 

знаходиться між точками заземлення. 

До поздовжніх перешкод відносяться також перешкоди, які виникають 

у загальному проводі електронної схеми. Найчастіше такі перешкоди 

виникають в інтерфейсних сполученнях, коли для всіх проводів інтерфейсу 

всього один зворотний провід є загальним, як це показано на рис. 28. 

В остаточному підсумку поздовжні перешкоди перетворяться в 

поперечну перешкоду за рахунок розходження опорів у контурі 

інформаційного кола: у верхній частині кола опір більше, ніж у нижній на суму 

вихідного опору джерела сигналу Rвих і вхідного опору приймача Rвх. 

Засобами боротьби з поперечними перешкодами є: 

-  скручування двох інформаційних проводів, за рахунок чого 

зменшується площа витка, що утворений цими проводами, такі проводи 
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називаються витою парою, екранування вхідного кола, екран не має 

гальванічного зв'язку із вхідним колом і з корпусом, 

-  фільтрація сигналів, в окремому випадку - інтегрування, 

-  пропущення інформаційних проводів крізь один отвір у корпусі 

приладу. 

Засоби боротьби з поздовжніми перешкодами: 

-  гальванічний поділ вхідних кіл приймача інформації від кола 

заземлення корпуса, завдяки чому практично розривається коло, через яку 

поздовжня перешкода попадає на вхід приладу (перетворювача), 

-  гальванічний поділ вихідних цифрових кіл за допомогою 

оптоелектронних пар, завдяки чому зворотні струми всіх ліній інтерфейсу, що 

циркулюють у єдиному загальному зворотному проводі, не створюють 

спадання напруги на загальному проводі електронної схеми приладу 

(перетворювача). 

 

9.5 Приклади цифрових систем для вимірювання фізичних величин при 

експериментальних дослідженнях 

 

У процесі експериментальних досліджень проведено серії опитів по 

визначенню напружень, які виникають у різних типах середовищ при дії 

робочих органів різних геометричних розмірів з різними швидкостями 

навантаження. Для експериментального дослідження процесу роликового 

формування геотехнічних властивостей прилеглого контуру використано 

глиняно-піщані суміші. Для перевірки теоретичних результатів дослідження 

процесу роликового ущільнення кріплення тунелю використано будівельні 

суміші. Також при проведенні дослідів контролювався силовий плив 

роликових робочих органів на середовища, що оброблюються. Фізична 

подібність реальних і експериментальних досліджень дозволила встановити 

фізико-механічні характеристики свіжевідформованих зразків ґрунтових і 

бетонних сумішей. Також при проведенні експериментального дослідження 

роликового ущільнення кріплення перевірялась можливість армування і вплив 

армування на виникаючі напруження у середовищі.  
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Послідовність процесу роликового ущільнення для двох типів 

досліжуємих середовищ, ґрунтових і будівельних сумішей забезпечувалась 

однаковою. В початковій стадії формування рихла суміш потрапляє з 

завантажувального бункера в середину циліндричної форми, яка обертаючись 

рівномірно розподіляє суміш по стінкам форми і поступово досягає твірної 

ролика. Подальші порції суміші, у вигляді рівномірного рихлого шару лягають 

на поверхню свіжевідформованого масиву і досягаючи роликового робочого 

органа починають вдавлюються в масив. Фізико-механічні властивості виробу 

з кожним проходом змінюється завдяки насиченню її порціями рихлої суміші. 

Одночасно відбувається видавлювання суміші в сторону незаповненого 

простору форми. Видавлювання суміші в сторону незаповненого простору 

форми свідчить про виникнення межових значень тисків, при яких рихла 

суміш перестає ущільнюватись і  виходить з під роликових робочих органів 

утворюючи хвилю рихлої суміші. При досягненні межових значень тисків дії 

робочих органів на середовища, що оброблюються наступає сталий режим 

динамічної рівноваги. Цей режим характеризується практично стабільним 

розподілом фізико-механічних властивостей суміші в об’ємі масиву, що 

формується. Саме в цьому режимі в процесі формування очікується поява 

максимальних контактних тисків і, як наслідок, підвищення значення сил пору 

і потужності на переміщення робочих органів. В такому режимі ущільнення і 

визначались напруження і тиски в об’ємі виробу, що виникають у середовищі 

при дії робочих органів при різних умовах формування і складів будівельних і 

ґрунтових сумішей. 

Встановленні на периферії і об’ємі циліндричної форми тензометричні 

мембранні датчики тису дозволяють визначити напруження в середовищі 

лише поздовж дуги взаємодії роликових робочих органів у місці 

розташування. Для встановлення розподілу напружень і тисків по всій 

поверхні контакту роликовий робочий орган в процесі формування разом 

завантажувальним бункером пересувався у вертикальному напрямі, що 
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дозволило поміщати характерні зони дії робочих органів відносно мембранних 

датчиків тиску. 

Програма експериментальних досліджень  

Найменування серії дослідів Залежність, яка 

досліджується 

Межі варіювання 

параметрів системи 

1. Дослідження 

впливу умов 

формування на 

взаємодію 

робочого органа 

з середовищем 

при формуванні 

ґрунтового 

масиву 

1.1. визначення 

напружень у 

середовищі при 

дії робочого 

органа 

)V,W,Ã,,R(fz  = ; 

)V,W,Ã,,R(fx  = ; 

)V,W,Ã,,R(fz  =′ ; 

)V,W,Ã,,R(f  =  

ì076,0...064,0R =  

25...15=  

%30...10Ã =  

%18..14W =  

1,5...09,0V = 0 

 

1.2. дослідження 

фізико-

механічних 

властивостей 

ґрунтових 

сумішей 

),W,Ã(fR = ; 

),W,Ã(fãð  = ; 

),W,Ã(fãð  = . 

%30...10Ã =

%18..14W =  

3ì

êã2290...1400=  

2. Дослідження 

впливу умов 

формування на 

взаємодію 

робочого органа 

з середовищем 

при формуванні 

ґрунтового 

масиву 

2.1. визначення 

напружень у 

середовищі при 

дії робочого 

органа 

)V,W,h,R(fy = ; 

)V,W,h,R(fy = ;

)V,W,h,R(fy =′ ; 

)V,W,h,R(fïð = ; 

)V,W,h,R(f=  

ì076,0...064,0R =  

25...15=  

ì14,0...07,0h =  

%12..6W =  

1,5...09,0V = 0 

 

2.2. Дослідження 

фізико-

механічних 

властивостей 

будівельних 

сумішей 

),W(fR =  

),W(fá  =

),W(fá  = ; 

 

%12..6W =  

3ì

êã2400...1500=  
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Основні фізико-механічні характеристики свіжевідформованих зразків 

суміші ( R ,  ,  ) визначались за методикою описаною у розділі 2, а також у 

роботах і попередніх досліджень по роликовому формуванню. 

На схемах (рис. 5.8) показано розташування тензометричних 

мембранних датчиків для вимірювання напружень у контактних зонах і в 

об’ємі відформованого масиву. Для цього одночасно з наповнюванням суміші 

в форму пошарово встановлювалися датчики з фіксацією в необхідному 

положенні. Координати розташування датчиків в об’ємі масиву фіксувалися в 

журналі проведення експерименту. Датчики кріпилися на елементи 

циліндричної форми і за допомогою спеціальних кронштейнів, що запобігали 

їх зсуву в процесі формування сумішей. 

Значення тисків, що виникають в контактній зоні і характер їх 

розподілу по глибині проводився шляхом встановлення датчиків Д1, Д2 в 

безпосередній близькості до робочих органів і датчиків тиску в об’ємі 

фрагменту виробу Д3, Д4, Д5, Д6. 

Ступінь ущільнення визначалась двома методами: датчиками опору, 

що встановлювались в фрагмент виробу і замірами щільності об’ємів виробу. 

При вимірюванні щільності за допомогою датчика опору попередньо 

встановлювався коефіцієнт пропорційності k , який знаходився при 

визначенні опору бетонної суміші відомої щільності. 

Значення щільності знаходиться по формулі: 

 

ñkR= , 

 

де ñR  – опір суміші, який виникає при проходженні струму в об’ємі 

відформованого масиву. 
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Рис. 5.1. Схема розташування датчиків  

 

При реєстрації даних за допомогою ПК використовувалась програмний 

модуль з використанням підпрограм LabVIEW(рис. 5.9).  

 

 

Рис. 5.2. Функціональна схема для дослідження напружень масиву 

 

Частота дискретизації обиралась однаковою для всіх каналів і склала 

Ãö10000 . Таким чином при дослідженні розподілу напружень і контактних 

тисків процесу роликового ущільнення при різних швидкостях руху робочих 

R  

 

пр
  

  

h  
Д1 Д2 

Д4 

Д3 

Д5 Д6 

ôΔ  

ôR  

Ñ  
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органів за один оберт форми фіксувалось різне значення даних. Кількість 

точок за один цикл навантаження складає: 


.ø.ïn

60
ön = , 

.ø.ïn  - швидкість обертання, õâ/îá ;   - частота дискретизації каналу. 

Для швидкостей руху план-шайби 2,2 і 80 об/хв кількість отриманих 

точок для одного датчика при одному оберті складає 510727,2 ×  і 3105,7 × . 

Таким чином вимірювально-реструючий блок напружень і переміщень 

форми фіксував значення при кожному повороті форми на кут: 

ön

2
ô


 =Δ . 

Кількість точок, які відповідають походження зони впливу роликових 

робочих органів дорівнює: 

h)-ô(Rô

)ïðR(

ên




Δ

+
= ,  

де ôR  - радіус циліндричної форми. 

Відповідно для різних швидкостей за наведеною формулою найменша 

кількість отриманих точок по дузі контакту роликових робочих органів з 

середовищем при наведеній частоті дискретизації каналу складає 51, що 

цілком достатньо для перевірки отриманих залежностей. 

Точкою відліку дуги взаємодії роликових робочих органів з 

середовищем приймалась перше зафіксоване значення, при якому починалось 

зростання напруження у масиві. Точкою кінця дуги взаємодії вжалась точка 

після, якої значення напруження не змінювалось. 

Положення дуги взаємодії відносно осі робочого органа фіксувалось 

індуктивним датчиком положення, вісь якого проходила через вісь 

манометричних датчиків напружень (рис. 5.10). Таким чином при наближенні 

індуктивного датчика до металевого стрижня, який розташовано на лінії 

центрів циліндричної форми і робочого органа, виникало мінімальне значення 

напруги датчика, що відповідало проходження датчиків тиску точки С, яка 

відповідає найбільшій деформації середовища(рис. 5.8). 
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Кут  , який характеризує зміну напрямків відносно руху середовища і 

дотичних контактних тисків в зоні контакту робочих органів при пошаровому 

роликовому методі ущільнення, визначався шляхом обробки осцилограм 

контактних датчиків тиску і датчика переміщення. Фрагмент осцилограми 

приведено на рис. 5.14.- 

 

 

Рис. 5.3. Розташування датчиків відносно елементів формуючої 

установки 

 

В точці 1 на осцилограмі значення контактних тисків зрівнюються і 

досягають свого максимального значення, тобто в цій точці напрямок 

контактного тиску взаємодії робочого органа з середовищем стає 

перпендикулярним до твірної зони контакту. Це свідчить про відсутність 

дотичних складових в цій точці і, що саме ця точка на осцилограмі відповідає 

точці в якій дотичні тиски змінюють свій напрямок. 
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Типова осцилограми контактного тисків (до рис 5.8): 

датчик нормального тиску – Д2 ; датчик сумарного тиску – Д1; 

датчик переміщення – Д 

При накладанні осцилограм датчиків тиску і індуктивного датчика 

переміщення проводячи вертикальну прямі через точку максимальних тисків 

отримуємо точки 1  і 1′ на осі відліку часу (порядкових номерів значень iN ). 

Значення кута повороту ролика   можливо встановити за формулою яка 

пов’язує кількість отриманих значень в даному діапазоні і геометричні 

параметри зоні контакту(формула  ′≈ ): 

R

)
30

)1N -1N(.ø.ïn
sin(ôR

arcsin






′

= , 

де 1N ′ - порядковий номер мінімального значення індуктивного датчика 

переміщення; 1N  - порядковий номер максимальних значень датчиків тисків. 

Значення пружного встановлення суміші характеризується кутом пр , 

при якому суміш перестає контактувати з роликом, визначалось також 

накладанням осцилограм датчиків тиску і датчика переміщення. 

Характерними точками для визначення пружного встановлення є кінець зони 

взаємодії ролика з сумішшю точка 2  на кривій значень датчиків тиску і точка 

1′ найбільшої деформації. Різниця значень порядкових номерів значень в 

точках 1′ і 2  дозволив встановити значення пружного встановлення суміші: 

Д1 

Д2 

1  2  1′ 

ÂU,  

ct,  

Д 

1N  1N ′ 
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R

)
30

)1N -2N(.ø.ïn
sin(ôR

arcsin






′

= . 

Визначення коефіцієнта  , який характеризує взаємозв’язок між 

вертикальними і горизонтальними нормальними напруженнями в середовищі, 

що ущільнюється виконувалось за допомогою датчиків тиску і визначався, як 

співвідношення значень датчиків, що були розташовані у взаємно 

перпендикулярних площинах: 

Ä

Ä′
= , 

де Ä′ і Ä – значення тисків датчиків, які розташовані взаємно 

перпендикулярно 6Ä,5Ä  і 4Ä,3Ä . 

Для підтвердження можливості ущільнення армованого кріплення 

тунелю частина дослідів проведена з армуванням зварною сіткою (рис. 5.20)з 

квадратною коміркою товщиною дроту 6 мм (ДСТУ-В.2.6-173-2011). 

 

  

Формування армованого елементу кріплення тунелю 
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Порівняння виникаючих напружень у середовищі і силових впливів 

при ущільненні бетонних сумішей без армування і з армуванням сіткою 

показали різницю результатів в межах точності вимірюваних параметрів(

%3< ), що дозволяє використовувати отримані результати досліджень для 

визначення головних параметрів процесу роликового ущільнення армованого 

кріплення тунелю. 

Одним з головних питань при визначенні пускових струмів є вибір засобів 

вимірювання. Одним з прогресивних методів є застосування датчика Холу при 

вимірюванні великих за амплітудою і швидкістю зміни значень струмів. Також 

для даний тип датчиків не впливе і не спотворює процес, що досліджується. 

Для експерименту було обрано два типи датчиків YHDC HK16 і ACS712 

30A GY-712. При порівнянні двох типів датчиків було встановлено ряд 

недоліків використання датчика ACS712 30A GY-712 що зумовлено 

використанням платформи Arduino 9кГц частотою опитування сенсора. Також 

монтаж даного обладнання (YHDC HK16) не передбачає проходження 

ланцюга струму через схему датчика. Тарування датчика дозволило 

встановити лінійну залежність кількості розрядів аналого-цифрового 

перетворювача(m-DАQ12), и склало 0.07462 A/розр. 
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Зовнішній вигляд установки тарування датчиків (a) і діаграми тарування 

датчика YHDC HK16 (b) 

В результаті досліджень підібрано комплекс засобів вимірювання для 

діагностування автономної енергоустановки на базі двигуна внутрішнього 

згорання. Запропоновано для вимірювання струму пуска стартера двигуна 

внутрішнього згорання автономної енергетичної установки використати 

комплект датчика Хола YHDC HK16 і аналого-цифрового перетворювача m-

DАQ12. 

 

9.6 Запитання для самоконтролю. 

1.  Цифроаналогові перетворювачі 

2.  Аналого - цифрові перетворювачі 

3.  Цифрові вимірювальні прилади 

4.  Перешкоди і боротьба з ними 

 

 

 


