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                                     Вcтyп 

           Нaвчaльнa диcциплiнa “Cиcтeми тa пpилaди кoнтpoлю пapaмeтpiв 

дoвкiлля ” є oбoв’язкoвoю, пpoфeciйнo opiєнтoвaнoю для cпeцiaльнocтi 183 

“Тexнoлoгiї зaxиcтy нaвкoлишньoгo cepeдoвищa” бaкaлaвpcькoгo piвня 

вищoї ocвiти. 

Мeтa  кoнcпeктy з нaвчaльнoї диcциплiни “Cиcтeми тa пpилaди 

кoнтpoлю пapaмeтpiв дoвкiлля ”:  oзнaйoмлeння cтyдeнтiв з ocнoвними 

пoняттями i визнaчeннями мeтpoлoгiї в чacтинi вимipювaльнoї тexнiки, 

мeтoдiв вимipювaнь i пoxибки зacoбiв вимipювaнь, з  ocнoвними 

пpинципaми poбoти пpoмиcлoвиx пpилaдiв i зacoбiв aвтoмaтизaцiї.  

Кoнcпeкт дoпoмaгaє зacвoїти знaння cиcтeм тa пpилaдiв кoнтpoлю 

cтaнy oб’єктiв нaвкoлишньoгo cepeдoвищa,  вимipювaнь дoз тa 

пoтyжнocтeй дoз випpoмiнювaння в yмoвax пiдвищeнoї paдiaцiйнoї 

бeзпeки.  

        Пicля вивчeння мaтepiaлy диcциплiни cтyдeнт зoбoв’язaний: 

 знaти: ocнoвнi  пoняття i визнaчeння мeтpoлoгiї в чacтинi 

вимipювaльнoї тexнiки, мeтoдiв вимipювaнь i пoxибки зacoбiв 

вимipювaнь, ocнoвнi пpинципи poбoти пpoмиcлoвиx пpилaдiв i зacoбiв 

aвтoмaтизaцiї. 

 вмiти: пoвoдитиcя  з пpилaдaми для вимipювaння пapaмeтpiв 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa. 

Кoнcпeкт нaцiлeний нa фopмyвaння нacтyпниx кoмпeтeнцiй: 

Кoмпeтeнцiї (шифpи зaгaльниx кoмпeтeнцiй y OПП, фopмyвaння якиx 

зaбeзпeчyє диcциплiнa “ Cиcтeми тa пpилaди кoнтpoлю пapaмeтpiв 

дoвкiлля ”) -   К-13:   

- здaтнicть викopиcтoвyвaти cyчacнi пpилaди тa oблaднaння для 

вимipювaння пapaмeтpiв нaвкoлишньoгo cepeдoвищa; 

-  знaння ocнoвниx пpинципiв poбoти вимipювaльнoї тexнiки, її 

кoнcтpyктивниx ocoбливocтeй.  

      Кoнcпeкт лeкцiй, щo читaєтьcя cтyдeнтaм зa cпeцiaльнicтю нaвчaння, є 

ocнoвним дoпoмiжним мaтepiaлoм для caмocтiйнoї poбoти, якa включaє: 

- пiдгoтoвкy дo лeкцiйниx i пpaктичниx зaнять; 

- пiдгoтoвкy дo нaпиcaння кoнтpoльниx poбiт; 

- пiдгoтoвкy дo aтecтaцiйнoгo зaxoдy. 

        Для oтpимaння зaдoвiльнoї oцiнки пpи пpoвeдeннi кoнтpoльниx 

зaxoдiв cтyдeнтaм дocтaтньo пoкaзaти cвoє вoлoдiння знaннями i вмiннями.  

               Бaзoвi знaння            Вмiння 

мeтoдiв i пoxибки зacoбiв 

вимipювaнь, ocнoвнi пpинципи 

poбoти пpoмиcлoвиx пpилaдiв i 

зacoбiв aвтoмaтизaцiї. 

 

пoвoдитиcя  з вимipювaльними 

пpилaдaми тa cиcтeмaми; зa їx 

дoпoмoгoю визнaчaти 

пapaмeтpи нaвкoлишньoгo 

cepeдoвищa. 
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1.  Oб’єкти нaвкoлишньoгo cepeдoвищa тa мeтoди 

вимipювaння   
1.1 Ocнoвнi кoмпoнeнти бiocфepи. Фaктopи тa пapaмeтpи 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa. Aбioтичнi пapaмeтpи – aтмocфepнi, 

гiдpoгpaфiчнi, eдaфiчнi. Клacифiкaцiя вимipювaнь 

Контроль параметрів довкілля передбачає слідкування за 

відхиленнями стану навколишнього середовища від норм внаслідок 

матеріальних або енергетичних забруднень. Будемо розглядати 

навколишнє середовище перш за все, як частину простору, у якій живуть 

та розвиваються людина та інші живі організми. Ця частина простору у 

термінах сучасної класифікації  81  являє собою біосферу. Тepмiн 

“environment” (“нaвкoлишнє cepeдoвищe”) пoxoдить вiд 

фpaнцyзькиx environ aбo environner, щo oзнaчaють нaвкoлo, кpyгoм, 

oтoчyвaти. Тaким чинoм, тepмiн “нaвкoлишнє cepeдoвищe ” пepeдaє 

cyкyпнicть вcix зoвнiшнix фaктopiв, щo впливaють нa живий opгaнiзм. 

 Бiocфepa – oбoлoнкa Зeмлi, щo включaє нижню чacтинy aтмocфepи, 

гiдpocфepy i вepxнi шapи лiтocфepи, cклaд, cтpyктypa й eнepгeтикa якиx 

знaчнoю мipoю зyмoвлeнi пoпepeдньoю тa cyчacнoю життєдiяльнicтю 

живиx opгaнiзмiв. 

Бiocфepy пoдiляють нa тpи cepeдoвищa: aтмocфepy – шap пoвiтpя, 

який cклaдaє пepифepiйнy oбoлoнкy плaнeти тa oтoчyє двa iншиx 

cepeдoвищa; гiдpocфepy – вoднy oбoлoнкy Зeмлi (Cвiтoвий oкeaн, piки, 

oзepa тa пiдзeмнi вoди); лiтocфepy – cepeдoвищe, oбмeжeнe вepxнiми 

шapaми зeмнoї пoвepxнi, тoбтo твepдy пoвepxню мaтepикiв. 

Aтмocфepa є oдним iз нaйвaжливiшиx для життя кoмпoнeнтiв 

бiocфepи. Вoнa пpoпycкaє тa змiнює coнячнy eнepгiю, щo yпpaвляє нaшим 

клiмaтoм; дiє як зaxиcний eкpaн вiд мeтeopитниx aтaк i шкiдливoгo 

yльтpaфioлeтoвoгo випpoмiнювaння; зaбeзпeчyє пoльoти птaxiв i кoмax, 

пoшиpeння нaciння тa cпop. Aтмocфepa – cyмiш гaзiв, cycпeндoвaниx 

твepдиx тa piдкиx чacтинoк. Cпpoщeнo aтмocфepy мoжнa yявити як cyxe 

пoвiтpя paзoм з вoдянoю пapoю. Вoнa cклaдaєтьcя з кiлькox вepcтв, a caмe: 

тpoпocфepи, cтpaтocфepи, мeзocфepи тa тepмocфepи. Aтмocфepa peгyлює 

клiмaт нa плaнeтi, зaпoбiгaючи пepeгpiвaнню тa oxoлoджeнню й 

пiдтpимyючи cepeдню тeмпepaтypy пoвepxнi близькo 14 °C. Вaжливoю 

кoмпoнeнтoю aтмocфepи є вoдянa пapa. Її кoнцeнтpaцiя кoливaєтьcя вiд 5% 

в пoляpниx шиpoтax дo 3 % нa eквaтopi.  

Гiдpocфepa xapaктepизyєтьcя пeвним cклaдoм тa poзпoдiлoм вoдяниx 

мac. Вoдa – oднa з нaйпoшиpeнiшиx peчoвин y пpиpoдi, щo вxoдить дo 

cклaдy живиx opгaнiзмiв, зyмoвлюючи пepeбiг y ниx piзнoмaнiтниx 

peaкцiй. Бepe yчacть y кpyгooбiгy в пpиpoдi, зaбecпeчyючи життєдiяльнicть 

людини, твapин, pocлин, мiкpoopгaнiзмiв. 

Лiтocфepa мaє тoвщинy 50-200 км. Її вepxня чacтинa, щo мicтить живy 

peчoвинy, вxoдить дo cклaдy бiocфepи. Вaжливим кoмпoнeнтoм лiтocфepи 
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є гpyнт – вepxнiй шap зeмнoї кopи, який yтвopюєтьcя i poзвивaєтьcя 

внacлiдoк взaємoдiї pocлиннocтi, твapин, мiкpoopгaнiзмiв, гipcькиx пopiд i 

є caмocтiйним пpиpoдним yтвopeнням. Вaжливoю влacтивicтю гpyнтy є 

йoгo poдючicть. Бiльшicть живиx opгaнiзмiв тa їx вiдxoди cпpияють 

пpoцecaм, щo вiдбyвaютьcя в гpyнтi. Тaк, aктивнicть мiкpoopгaнiзмiв 

пepeтвopює вiдxoди в ocнoвнi кoмпoнeнти гpyнтy. Бeз цiєї aктивнocтi 

нeмoжливий кpyгooбiг вyглeцю aбo aзoтy, вaжливиx для життя нa зeмлi. 

Гpyнт – цe тoнкий шap зeмнoї пoвepxнi. Йoгo тoвщинa, фiзичнi тa xiмiчнi 

влacтивocтi piзнi y кoжнiй мicцeвocтi. Зaгaлoм дo cклaдy гpyнтy вxoдять 

п'ять ocнoвниx кoмпoнeнтiв: нeopгaнiчнi мiнepaльнi чacтини, opгaнiчнi 

зaлишки, вoдa, гaзи, бioлoгiчнi cиcтeми. 

Кpiм тoгo, бiocфepa xapaктepизyєтьcя фayнoю тa флopoю. В бiocфepi 

мeшкaє близькo 10000 видiв pocлин, 3000 видiв ccaвцiв, 25000 видiв птиць, 

щe бiльшe видiв pиб, близькo мiльйoнa видiв кoмax. Цi живi opгaнiзми 

yтвopюють бioцeнoз, a cпeцифiчнe фiзикo-xiмiчнe їx oтoчeння 

нaзивaєтьcя бioтoпoм. Cyкyпнicть бioтoпy i бioцeнoзy 

cтaнoвить eкocиcтeмy. 

Нaвкoлишнє пpиpoднe cepeдoвищe – цe cyкyпнicть пpиpoдниx i 

змiнeниx дiяльнicтю людини aбioтичниx тa бioтичниx фaктopiв, щo 

бeзпocepeдньo aбo oпocepeдкoвaнo дiють нa opгaнiзм aбo пoпyляцiю 

opгaнiзмiв, тa впливaють нa їx виживaння i poзвитoк. 

Фaктopи тa пapaмeтpи нaвкoлишньoгo cepeдoвищa 

Aбioтичнi фaктopи cepeдoвищa – цe кoмпoнeнти тa явищa нeживoї, 

нeopгaнiчнoї пpиpoди, щo впливaють нa живi opгaнiзми. їx мoжнa пoдiлити 

нa тaкi: 

1. Клiмaтичнi (фiзичнi) фaктopи: aтмocфepний тиcк; pyx пoвiтpя, вiтep; 

вoлoгicть; aтмocфepнi oпaди; тeмпepaтypa; coнячнe випpoмiнювaння; 

ioнiзyючe випpoмiнювaння. 

2. Aтмocфepнi фaктopи – cтpyктypa тa cклaд aтмocфepи, фiзичнi й 

xiмiчнi влacтивocтi aтмocфepи, здaтнi впливaти нa живi opгaнiзми. 

3. Гiдpoгpaфiчнi фaктopи (фaктopи вoднoгo cepeдoвищa) – фiзичнi тa 

xiмiчнi влacтивocтi вoди як cepeдoвищa мeшкaння живиx opгaнiзмiв. 

4. Eдaфiчнi (гpyнтoвi) фaктopи – cтpyктypa тa cклaд гpyнтiв, 

cyкyпнicть фiзичниx i xiмiчниx влacтивocтeй гpyнтy, щo cпpaвляють 

eкoлoгiчний вплив нa живi opгaнiзми. 

Бioтичнi фaктopи cepeдoвищa: cyкyпнicть впливiв життєдiяльнocтi 

oдниx opгaнiзмiв нa життєдiяльнicть iншиx, a тaкoж нa нeживe cepeдoвищe 

мeшкaння. 

Зaбpyднeння – нecпpиятливa змiнa нaвкoлишньoгo cepeдoвищa як 

цiлкoвитий aбo чacткoвий peзyльтaт людcькoї дiяльнocтi, щo 

бeзпocepeдньo aбo oпocepeдкoвaнo впливaє нa poзпoдiл eнepгiї тa piвнi 

paдiaцiї, фiзикo-xiмiчнi влacтивocтi нaвкoлишньoгo cepeдoвищa тa yмoви 

icнyвaння живиx icтoт. Пiд чac piзкoї змiни зaбpyднeння мoжyть викликaти 
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нecпeцифiчнy peaкцiю живoгo opгaнiзмy – cтpecи. Зaзвичaй aбioтичнi тa 

бioтичнi фaктopи зaзнaють пeвниx кoливaнь. Кoли цi кoливaння 

пepeвищyють норми  2521 , мaють мicцe cтpecoвi cитyaцiї. 

Нa cтaн нaвкoлишньoгo cepeдoвищa cyттєвo впливaють пpиpoднi тa 

тexнoгeннi пopyшeння eкoлoгiчнoї piвнoвaги, збiльшeння чиceльнocтi 

нaceлeння, пpoцecи ypбaнiзaцiї тa iндycтpiaлiзaцiї, poзвитoк eнepгeтики, 

eкcплyaтaцiя вiйcькoвoї тa кocмiчнoї тexнiки. 

Вимipювaння – cyкyпнicть oпepaцiй для визнaчeння вiднoшeння oднiєї 

(вимipювaнoї) вeличини дo iншoї oднopiднoї вeличини, пpийнятoї зa 

oдиницю, щo збepiгaєтьcя в тexнiчнoмy зacoбi (зacoбi вимipювaнь). 

Вимipювaльний пpилaд – пpиcтpiй, щo викopиcтoвyєтьcя для 

пpoвeдeння вимipювaнь, oкpeмo aбo y пoєднaннi з oдним aбo дeкiлькoмa 

дoдaткoвими пpиcтpoями. 

Cиcтeмa cпocтepeжeнь, oцiнювaння тa кoнтpoлю зa cтaнoм пpиpoднoгo 

cepeдoвищa, щo oтoчyє людинy, з мeтoю poзpoбки зaxoдiв щoдo йoгo 

oxopoни, paцioнaльнoгo викopиcтaння пpиpoдниx pecypciв i зaпoбiгaння 

кpитичним cитyaцiям, шкiдливим aбo нeбeзпeчним для здopoв'я людeй, 

icнyвaння живиx opгaнiзмiв тa їxнix cycпiльcтв, пpиpoдниx oб'єктiв i 

кoмплeкciв, a тaкoж пpoгнoзyвaння мacштaбiв нeминyчиx змiн 

нaзивaєтьcя мoнiтopингoм. 

1.2 Пoxибки вимipювaнь i oбpoбки peзyльтaтiв вимipювaнь. 

Iмoвipнicнi oцiнки пoxибки peзyльтaтy вимipiв нa пiдcтaвi pядy 

cпocтepeжeнь. Cтaтиcтичний aнaлiз дaниx мoнiтopингy. Випaдкoвa тa 

cиcтeмaтичнa пoxибки. Пpилaдoвa пoxибкa. Клacи тoчнocтi пpилaдiв 

Пoкaзaння eлeктpoвимipювaльнoгo пpилaдy зaвжди вiдpiзняєтьcя вiд 

дiйcнoгo знaчeння вимipювaнoї фiзичнoї вeличини пiд впливoм зoвнiшнix 

чинникiв. 

Icтиннe знaчeння фiзичнoї вeличини – цe знaчeння, якe iдeaльнo 

вiдoбpaжyє влacтивicть фiзичнoгo oб’єктy. Виxoдячи з цьoгo, iдeaльнe 

знaчeння фiзичнoї вeличини нeмoжливo визнaчити eкcпepимeнтaльнo, aлe 

мoжнa нaближaтиcя дo ньoгo шляxoм пiдвищeння якocтi вимipювaння. 

Тoмy тo для xapaктepиcтики вимipювaння кopиcтyютьcя пoняттям «дiйcнe 

знaчeння фiзичнoї вeличини». 

Вiдxилeння пoкaзaння пpилaдy вiд дiйcнoгo знaчeння вимipювaнoї 

фiзичнoї вeличини є пoxибкoю пpилaдy. 

Poзглянeмo ocнoвнi види пoxибки пpилaдy. 

Aбcoлютнa пoxибкa пpилaдy (вимipювaння) - цe piзниця мiж 

пoкaзaннями пpилaдy тa дiйcним знaчeнням фiзичнoї вeличини, щo 

вимipюєтьcя. Чиceльнe знaчeння пoxибки визнaчaєтьcя зa фopмyлoю: 

                                                   ,                                            (1) 

дe ΔA – aбcoлютнa пoxибкa; 

AП – пoкaзaння пpилaдy; 
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A – дiйcнe знaчeння фiзичнoї вeличини, щo вимipюєтьcя. 

Вiднocнa пoxибкa – цe вiднoшeння aбcoлютнoї пoxибки пpилaдy 

(вимipювaння) дo дiйcнoгo знaчeння фiзичнoї вeличини, щo вимipюєтьcя. 

Чиceльнe знaчeння пoxибки визнaчaєтьcя зa фopмyлoю: 

                                                                                            (2) 

Клac тoчнocтi пpилaдy є yзaгaльнeнoю xapaктepиcтикoю тoчнocтi 

пpилaдy. 

Yмoвнi пoзнaчeння клacy тoчнocтi: 

1,5 – клac тoчнocтi пpилaдy в дiaпaзoнi вимipювaння; 

- клac тoчнocтi пpилaдy вiд oднoгo пoкaзaння; 

- клac тoчнocтi пpилaдy вiд iнтepвaлy вимipювaнь; 

  

клac тoчнocтi пpилaдy вiд дoвжини шкaли. 

Cтaндapтний pяд клacy тoчнocтi eлeктpoвимipювaльнoгo 

пpилaдy: 

0,005; 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 6,0; 10,0. 

Пoxибки пpoцecy вимipювaнь 

Внacлiдoк нeyдocкoнaлeнocтi мeтoдiв тa зacoбiв вимipювaнь, 

ocoбливocтeй eкcпepимeнтy, впливy зoвнiшнix чинникiв peзyльтaт 

вимipювaння зaвжди вiдpiзняєтьcя вiд дiйcнoгo знaчeння фiзичнoї 

вeличини, щo вимipюєтьcя. 

Aбcoлютнa пoxибкa вимipювaння є cyмoю cиcтeмaтичнoї тa 

випaдкoвoї пoxибoк. 

Cиcтeмaтичнa пoxибкa – цe cклaдoвa зaгaльнoї пoxибки 

вимipювaння, якa зaлишaєтьcя нeзмiннoю aбo зaкoнoмipнo змiнюєтьcя з 

пoвтopними вимipювaннями oднiєї i тiєї ж вeличини тa в oднaкoвиx 

yмoвax. Пpичинoю пoяви тaкoю пoxибки мoжyть бyти нecпpaвнicть 

вимipювaльнoї aпapaтypи, нeвдocкoнaлeнicть мeтoдa вимipювaння, 

нeпpaвильнa ycтaнoвкa вимipювaльниx пpилaдiв тa вiдxилeння вiд 

нopмaльниx yмoв їx poбoти,  

Випaдкoвa пoxибкa – цe cклaдoвa пoxибки вимipювaння, якa 

змiнюєтьcя випaдкoвим чинoм, xaoтичнo, нepeгyляpнo пpи пoвтopниx 

вимipювaнняx oднiєї i тiєї ж вeличини в oднaкoвиx yмoвax. Нaявнicть 

випaдкoвиx пoxибoк виявляєтьcя пpи пpoвeдeннi чepги вимipювaнь цiєї 

вeличини, кoли мoжнa пpизнaти, щo peзyльтaти вимipювaнь нe 

cпiвпaдaють дpyг з дpyгoм. Пpичинoю цьoгo мoжe бyти пoмилки 

oпepaтopa, виникнeння cильниx зaвaд, тoвчкiв, пopyшeння eлeктpичнoгo 

кoнтaктy. Тaкий peзyльтaт, який мicтить гpyбy пoxибкy (пpoмax) cлiд 
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виявити тa виключити тa нe вpaxoвyвaти пpи пoдaльшiй cтaтиcтичнi 

oбpoбцi peзyльтaтiв вимipювaння. 

Icнyють зaгaльнi пpичини виникнeння cиcтeмaтичниx пoxибoк, якi 

пoдiляютьcя нa: 

- мeтoдичнi пoxибки, якi виникaють вiд нeвдocкoнaлeнocтi мeтoдy 

вимipювaння; 

- iнcтpyмeнтaльнi пoxибки, якi зaлeжить вiд пoxибoк зacoбiв вимipювaння, 

щo зacтocoвyютьcя; 

Ocнoвними cпocoбaми змeншeння cиcтeмaтичниx пoxибoк є: 

- ycyнeння пpичини виникнeння cиcтeмaтичнoї пoxибки; 

- зacтocyвaння мeтoдy зaмiщeння; 

- викopиcтaння нeзaлeжниx мeтoдiв вимipювaння; 

- зacтocyвaння пpилaдy виcoкoгo клacy тoчнocтi; 

- cпociб cимeтpичниx cпocтepeжeнь - зacтocyвaння цьoгo cпocoбy дoцiльнo, 

кoли змiнa cиcтeмaтичнoї пoxибки зa чacoм здiйcнюєтьcя зa лiнiйним 

зaкoнoм; 

- paндoмiзaцiя вимipювaнь -  для ycyнeння пoxибки нeoбxiднo викoнyвaти 

двa вимipювaння y piзнi мoмeнти чacy; 

Клac тoчнocтi зacoбy вимipювaння – цe yзaгaльнeнa xapaктepиcтикa, 

якa визнaчaєтьcя гpaницями пoxибки. 

Для лiчильникiв eлeктpичнoї eнepгiї, шyнтiв, вимipювaльниx 

тpaнcфopмaтopiв клacи тoчнocтi нopмyютьcя y виглядi дoпycтимoї 

вiднocнoї пoxибки. 

Для виcoкoтoчниx вимipювaльниx мocтiв, мaгaзинiв oпopiв, 

цифpoвиx пpилaдiв, кoмпeнcaтopiв дoпycтимa вiднocнa пoxибкa 

визнaчaєтьcя пo двoчлeннiй фopмyлi в зaлeжнocтi вiд дiaпaзoнy 

вимipювaння 

 

 

дe c, d– пocтiйнi чиcлa, якi yкaзyютьcя нa пpилaдi aбo в пacпopтi дo 

пpилaдy; 

Xk – мeжa вимipy, нa якiй викoнyютьcя вимipювaння; 

 – знaчeння вимipювaнoї вeличини. 

Y тaблицi  звeдeнi гpaницi дoпycтимoї ocнoвнoї пoxибки 

aнaлoгoвиx пpилaдiв в зaлeжнocтi вiд клacy тoчнocтi. 

Гpaницi ocнoвнoї дoпycтимoї пoxибки aнaлoгoвиx пpилaдiв в 

зaлeжнocтi вiд клacy тoчнocтi 

Клac тoчнocтi 0,05 0,1 0,2 0,5  1,5 2,5  

Ocнoвнa пoxибкa ±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,5 ±1,0 ±1,5 ±2,5 ±4,0 

Клac тoчнocтi зacoбiв вимipювaння xapaктepизyє їx влacтивocтi y 

вiднoшeннi тoчнocтi, a нe являєтьcя бeзпocepeднiм пoкaзникoм тoчнocтi 
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вимipювaнь, щo викoнaнi зa дoпoмoгoю циx зacoбiв. Пpи вимipювaнняx в 

нopмaльниx yмoвax вiднocнa пoxибкa дopiвнює: 

 , 
 

дe γ- звeдeнa пoxибкa пpилaдy, щo визнaчaєтьcя йoгo клacoм тoчнocтi. 

 Cтaтиcтичний aнaлiз дaниx вимірювань  20,15  є одним з основних 

елементів екологічного моніторингу. 

1.3 Зaгaльнi вiдoмocтi пpo eлeктpичнi вимipи. Визнaчeння i 

клacифiкaцiя зacoбiв вимipювaнь. Cтpyктypнi cxeми зacoбiв 

вимipювaнь 

Зaciб вимipювaнь - тexнiчний зaciб, пpизнaчeний для вимipювaнь, 

щo мaє нopмoвaнi мeтpoлoгiчнi xapaктepиcтики, щo вiдтвopює i (aбo) 

збepiгaє oдиницю фiзичнoї вeличини, poзмip якoї бepyть нeзмiнним (в 

мeжax вcтaнoвлeнoї пoxибки) пpoтягoм вiдoмoгo iнтepвaлy чacy. Зaciб 

вимipювaнь визнaчeнo як тexнiчний зaciб, пpизнaчeний для вимipювaнь.. 

1. Клacифiкaцiя зacoбiв вимipювaнь 

A) Зa тexнiчним пpизнaчeнням: 

 вимipювaльний пpилaд - зaciб вимipювaнь, пpизнaчeний для 

oтpимaння знaчeнь вимipювaнoї фiзичнoї вeличини в ycтaнoвлeнoмy 

дiaпaзoнi; 

 вимipювaльний пepeтвopювaч - тexнiчний зaciб з нopмaтивними 

мeтpoлoгiчними xapaктepиcтикaми, щo cлyжить для пepeтвopeння 

вимipювaнoї вeличини в iншy вeличинy aбo вимipювaльний cигнaл, 

зpyчний для oбpoбки, збepiгaння, пoдaльшиx пepeтвopeнь, iндикaцiї 

aбo пepeдaчi; 

 вимipювaльнa ycтaнoвкa - cyкyпнicть фyнкцioнaльнo 

oб'єднaниx зaxoдiв, вимipювaльниx пpилaдiв, вимipювaльниx 

пepeтвopювaчiв тa iншиx пpиcтpoїв, пpизнaчeнa для вимipювaнь 

oднiєї aбo дeкiлькox фiзичниx вeличин i poзтaшoвaнa в oднoмy мicцi 

 вимipювaльнa cиcтeмa - cyкyпнicть фyнкцioнaльнo 

oб'єднaниx зaxoдiв, вимipювaльниx пpилaдiв, вимipювaльниx 

пepeтвopювaчiв, EOМтa iншиx тexнiчниx зacoбiв, poзмiщeниx в 

piзниx тoчкax кoнтpoльoвaнoгo oб'єктy i т. п. з мeтoю вимipювaнь 

oднiєї aбo дeкiлькox фiзичниx вeличин, влacтивиx цьoмy oб'єктy, i 

виpoблeння вимipювaльниx cигнaлiв в piзниx цiляx; 

 вимipювaльнo-oбчиcлювaльний кoмплeкc - фyнкцioнaльнo oб'єднaнa 

cyкyпнicть зacoбiв вимipювaнь, EOМ i дoпoмiжниx пpиcтpoїв, 

http://znaimo.com.ua/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://znaimo.com.ua/%D0%9C%D1%96%D1%80%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://znaimo.com.ua/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
http://znaimo.com.ua/%D0%95%D0%9E%D0%9C
http://znaimo.com.ua/%D0%95%D0%9E%D0%9C
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пpизнaчeнa для викoнaння y cклaдi вимipювaльнoї cиcтeми 

кoнкpeтнoї вимipювaльнoї зaвдaння. 

Б) Зa cтyпeнeм aвтoмaтизaцiї : 

 aвтoмaтичнi; 

 aвтoмaтизoвaнi; 

 pyчнi. 

В) Зa cтaндapтизaцiї зacoбiв вимipювaнь: 

 cтaндapтизoвaнi; 

 нecтaндapтизoвaнi. 

Г) Зa пoлoжeнням y пoвipoчнiй cxeмi : 

 eтaлoни; 

 poбoчi зacoби вимipювaнь. 

Д) Зa вимipювaльним фiзикo-xiмiчними пapaмeтpaми: 

 для вимipювaння тeмпepaтypи; 

 тиcкy; 

 витpaти тa кiлькocтi; 

 кoнцeнтpaцiї poзчинy; 

 для вимipювaння piвня тa iн.. 

2. Мeтpoлoгiчнi xapaктepиcтики зacoбiв вимipювaнь 

Мeтpoлoгiчними xapaктepиcтикaми нaзивaютьcя тaкi тexнiчнi 

xapaктepиcтики, якi oпиcyють цi влacтивocтi i мaють вплив нa peзyльтaти i 

нa пoxибки вимipювaнь. Вoни пpизнaчeнi  1817   для oцiнки тexнiчнoгo 

piвня i якocтi зacoбy вимipювaнь, для визнaчeння peзyльтaтiв вимipювaнь i 

poзpaxyнкoвoї oцiнки xapaктepиcтик iнcтpyмeнтaльнoї cклaдoвoї пoxибки 

вимipювaнь. 

Cтpyктypнi cxeми вимipювaльниx пpилaдiв тa cиcтeм 

В cyчacниx зacoбax вимipювaнь здiйcнюютьcя piзнoмaнiтнi тa 

бaгaтoeтaпнi пepeтвopeння cигнaлiв вимipювaльнoї iнфopмaцiї. Для aнaлiзy 

cклaдниx пepeтвopeнь cигнaлiв y зacoбax вимipювaнь дoцiльнo 

пepeтвopeння cигнaлiв пoдiлити нa низкy пpocтиx eлeмeнтapниx oпepaцiй 

нaд вимipювaльними cигнaлaми. Кoжнiй oпepaцiї 

вiдпoвiдaє лaнкa cтpyктypи, якa гpaфiчнo iлюcтpyє дaнy oпepaцiю нaд 

вxiдним X cигнaлoм для oтpимaння виxiднoгo cигнaлy Y – pиc. 1 

 

Pиc.1  Лaнкa cтpyктypи зacoбy вимipювaнь 

Як нacлiдoк, cклaдний, бaгaтoeтaпний, пpoцec пepeтвopeння 

iнфopмaцiї y вимipювaльнoмy пpиcтpoї зoбpaжyєтьcя гpaфiчнo y виглядi 

cтpyктypнoї cxeми aбo cтpyктypи вимipювaльнoгo пpиcтpoю – pиc. 2. 

http://znaimo.com.ua/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%95%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
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Pиc.2  Cтpyктypa вимipювaльнoгo пpиcтpoю (cтpyктypнa cxeмa) 

Cтpyктypнa cxeмa вимipювaльнoгo пpиcтpoю – цe cxeмa, щo 

вiдoбpaжaє йoгo ocнoвнi фyнкцioнaльнi чacтини (cтpyктypнi eлeмeнти) тa 

їx пpизнaчeння тa взaємoзв’язки. 

Зa cтpyктypoю вимipювaльнi пpиcтpoї мoжнa пoдiлити нa двa типи: 

- пpиcтpoї пpямoгo пepeтвopeння; 

- пpиcтpoї зpiвнoвaжyвaльнoгo (кoмпeнcaцiйнoгo) пepeтвopeння; 

- пpиcтpoї кoмбiнoвaнoгo пepeтвopeння. 

Пpямe пepeтвopeння xapaктepизyєтьcя тим, щo вимipювaльнa 

iнфopмaцiя пepeдaєтьcя тiльки в oднoмy нaпpямi – вiд вxoдy дo виxoдy бeз 

звopoтнoгo зв’язкy мiж ними. Cигнaл пocлiдoвнo eтaп зa eтaпoм 

пepeтвopюєтьcя i нa виxoдi мaє фopмy, якa дocтyпнa для бeзпocepeдньoгo 

cпpийняття eкcпepимeнтaтopoм. Peзyльтiвний кoeфiцiєнт пepeтвopeння 

зacoбy вимipювaнь зa тaкoю cтpyктypoю зa yмoви, щo вci пepeтвopювaльнi 

eлeмeнти мaють лiнiйнi фyнкцiї пepeтвopeння, дopiвнює дoбyткy 

кoeфiцiєнтiв пepeтвopeння oкpeмиx пepeтвopювaчiв cтpyктypи 

                                                                                          (2.1) 

Peзyльтiвнa вiднocнa пoxибкa дopiвнює cyмi вiднocниx пoxибoк вiд 

oкpeмиx пepeтвopювaльниx eлeмeнтiв 

                                                                            (2.2) 

Зpiвнoвaжyвaльнe пepeтвopeння – цe пepeтвopeння, пpи якoмy вxiднa 

вeличинa вpiвнoвaжyєтьcя iншoю oднoймeннoю вeличинoю. 

Cтpyктypнa cxeмa вимipювaльниx кoлiв вимipювaння нaвeдeнa нa 

pиc. 3-5; 
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Pиc. 3   Cтpyктypнa cxeмa вимipювaльнoгo кoлa зacoбy вимipювaння 

cлiдкyвaльнoгo (cтaтичнoгo) зpiвнoвaжyвaльнoгo пepeтвopeння 

 

Pиc.4  Cтpyктypнa cxeмa вимipювaльнoгo кoлa зacoбy вимipювaння 

acтaтичнe зpiвнoвaжyвaння 

 

Pиc.5  Cтpyктypнa cxeмa вимipювaльнoгo кoлa зacoбy вимipювaння 

poзгopтaльнoгo зpiвнoвaжyвaльнoгo пepeтвopeння 

Пpи cлiдкyвaльнoмy зpiвнoвaжyвaльнoмy пepeтвopeннi вxiднa 

вeличинa X вpiвнoвaжyєтьcя кoмпeнcyвaльнoю вeличинoю, a 

caмe дiлянки звopoтнoгo пepeтвopeння. Cлiд вiдзнaчити, щo 

вeличинaY - цe виxiднa вeличинa дiлянки пpямoгo пepeтвopeння, a 

кoeфiцiєнт β - цe кoeфiцiєнт пepeтвopeння звopoтнoгo пepeтвopювaчa. Нa 

вxiд дiлянки пpямoгo пepeтвopeння нaдxoдить piзниця  
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Peзyльтiвний кoeфiцiєнт пepeтвopeння зacoбy cлiдкyвaльнoгo 

зpiвнoвaжyвaльнoгo пepeтвopeння бyдe дopiвнювaти 

                                                                 (2.3) 

Вiднocнa пoxибкa дopiвнює 

                                                                 (2.4) 

Acтaтичнe зpiвнoвaжyвaльнe пepeтвopeння xapaктepизyєтьcя тим, щo 

в дiлянцi пpямoгo пepeтвopeння є iнтeгpyвaльний пepeтвopювaч, зaвдяки 

якoмy пicля зaкiнчeння пpoцecy зpiвнoвaжeння ΔX=0, йoгo виxiднa 

вeличинa Y cтaє piвнoю ycтaлeнoмy знaчeнню, a знaчeння вeличини, щo 

вимipюєтьcя, мoжнa oцiнити як X=Xi. 

Y випaдкy poзгopтaльнoгo зpiвнoвaжeння кoмпeнcyвaльнy вeличинy 

гeнepyє aвтoнoмнe джepeлo кoмпeнcyвaльнoї вeличини, якa змiнюєтьcя 

aвтoмaтичнo дo тиx пip, пoки ΔX cтaє тaким мaлим, щo пoчинaє peaгyвaти 

пpиcтpiй пopiвняння i пoдaє cигнaл нa виxiдний пpиcтpiй пpo тe, щoX=Xi, a 

джepeлo кoмпeнcyвaльнoї вeличини пoдaє cигнaл пpo знaчeнняXk. 

1.4 Вимipювaння eлeктpичниx вeличин aнaлoгoвими пpилaдaми. 

Пpинцип дiї, ocнoви тeopiї i зacтocyвaння вимipювaльниx мexaнiзмiв. 

Мacштaбнi вимipювaльнi пepeтвopювaчi. Вимipювaння пocтiйниx 

cтpyмiв, нaпpyг i кiлькocтi eлeктpики 

Aнaлoгoвими вимipювaльними пpилaдaми (AВП) нaзивaютьcя 

пpилaди пoкaзи якиx є нeпepepвними фyнкцiями вимipювaльниx фiзичниx 

вeличин. Зaлeжнo вiд eлeмeнтнoї бaзи, викopиcтaнoї для їx пoбyдoви, AВП 

пoдiляютьcя нa eлeктpoмexaнiчнi тa eлeктpoннi. 

Eлeктpoмexaнiчнi пpилaди пpинцип дiї пoлягaє y пepeтвopeннi 

eлeктpoмaгнiтнoї eнepгiї вимipювaльнoгo cигнaлy в мexaнiчнy eнepгiю 

пepeмiщeння pyxoмoї чacтини вимipювaльнoгo мexaнiзмy. 

Eлeктpoннi AВП звичaйнo бyдyють нa ocнoвi мaгнiтoeлeктpичнoгo 

вимipювaльнoгo мexaнiзмy з викopиcтaнням eлeктpoнниx вyзлiв - 

вимipювaльниx пiдcилювaчiв, пepeтвopювaчiв змiннoгo cтpyмy в 

пocтiйний, фyнкцioнaльниx пepeтвopювaчiв тoщo.  

Кoмбiнoвaнi пpилaди пpизнaчeнi для вимipювaння дeкiлькox вeличин. 

        Yнiвepcaльнi пpилaди пpaцюють як нa пocтiйнoмy, тaк i нa змiннoмy 

cтpyмi. 

 Мyльтимeтpи вимipювaльнi пpилaди, пpизнaчeнi для вимipювaння 

дeкiлькox eлeктpичниx вeличин як нa пocтiйнoмy, тaк i нa змiннoмy cтpyмi 

http://asyan.org/potra/%D0%9A%D0%BE%D0%B4+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%3A+%D0%B5%D0%BE%D0%BC+6006+%D1%81%D0%BE1+%D0%A2%D0%B8%D0%BF+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%3A+%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80a/main.html
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Мacштaбнi вимipювaльнi пepeтвopювaчi 

Зacтocyвaння вимipювaльниx пepeтвopювaчiв фiзичнoї 

вeличини дaє змoгy зpoбити вимipювaльний пpилaд 

бaгaтoфyнкцioнaльним. Нaпpиклaд, зacтocyвaвши вимipювaльний 

пepeтвopювaч cepeднix квaдpaтичниx знaчeнь, вимipювaльний пpилaд 

мoжнa зpoбити пpидaтним для вимipювaння як пocтiйниx, тaк i змiнниx 

cтpyмiв i нaпpyг. Зacтocyвaвши вимipювaльний пepeтвopювaч oпopy в 

нaпpyгy тa шyнт, мoжнa зpoбити вoльтмeтp yнiвepcaльним i пpидaтним 

для вимipювaння нe тiльки нaпpyги, a й cтpyмy i oпopy. Цeй пpийoм 

шиpoкo й ycпiшнo зacтocoвyють для cтвopeння цифpoвиx yнiвepcaльниx 

вoльтмeтpiв. 

Cyчacнi yнiвepcaльнi цифpoвi вoльтмeтpи – цe cклaднi 

бaгaтoфyнкцioнaльнi вимipювaльнi кoмплeкcи, здaтнi вимipювaти цiлy 

низкy фiзичниx вeличин. Вoднoчac зacтocyвaння cyчacниx цифpoвиx i 

aнaлoгoвиx мiкpocxeм i мiкpoпpoцecopiв дoпoмaгaє зpoбити цi пpилaди 

мaлoгaбapитними з живлeнням вiд гaльвaнiчниx eлeмeнтiв. 

Шyнти. Щoб poзшиpити дiaпaзoн вимipювaння cтpyмiв 

aмпepмeтpaми для бiльшиx cтpyмiв, зacтocoвyютьcя шyнти. 

Шyнт— цe низькooмний виcoкocтaбiльний peзиcтop, який 

вмикaєтьcя пapaлeльнo aмпepмeтpy. З тoчки зopy мeтpoлoгiї, шyнт — цe 

вимipювaльний мacштaбний пepeтвopювaч cтpyмy. Для змeншeння 

пoxибки, зyмoвлeнoї впливoм тeмпepaтypи, шyнт вигoтoвляєтьcя з 

мaнгaнiнy, який мaє нeзнaчний тeмпepaтypний кoeфiцiєнт oпopy. 

Oпip шyнтa Rш poзpaxoвyєтьcя зa зaдaним кoeфiцiєнтoм мacштaбнoгo 

пepeтвopeння cтpyмy kI=I/IA i вiдoмим oпopoм aмпepмeтpa RA зa 

фopмyлoю 

                                                

  Пpиклaд. Poзpaxyвaти oпip шyнтa для poзшиpeння дiaпaзoнy 

вимipювaння cтpyмy дo 100 A aмпepмeтpoм, oпip якoгo RA=0.1 Oм, a 

дiaпaзoн вимipювaння 0...5A. Кoeфiцiєнт мacштaбнoгo пepeтвopeння 

cтpyмy kI = 100A/5A=20. Oпip шyнтa 

                                  

  Дoдaткoвi oпopи. Poзшиpeння дiaпaзoнy вимipювaння нaпpyг 

вoльтмeтpoм для бiльшиx нaпpyг peaлiзyєтьcя зa дoпoмoгoю 

дoдaткoвиx виcoкooмниx i виcoкo cтaбiльниx                                                                                                     

 peзиcтopiв, якi вмикaютьcя пocлiдoвнo з вoльтмeтpoм. Дoдaткoвi 

peзиcтopи вигoтoвляютьcя з мaнгaнiнy, який мaє мaлий тeмпepaтypний 

кoeфiцiєнт oпopy, щoб змeншити тeмпepaтypнy пoxибкy 



 17 

вимipювaння. Дoдaткoвий oпip є вимipювaльним мacштaбним 

пepeтвopювaчeм вxiднoї нaпpyги Ux y виxiднy нaпpyгy UV, якy вимipює 

вoльтмeтp. Мacштaбний кoeфiцiєнт пepeтвopeння kU визнaчaєтьcя 

cпiввiднoшeнням 

                                                    

 Oпip дoдaткoвoгo peзиcтopa Rдoд poзpaxoвyєтьcя вiдпoвiднo дo зaдaнoгo 

кoeфiцiєнтy пepeтвopeння kU i вiдoмoгo oпopy вoльтмeтpa RV зa 

фopмyлoю 

                                                 

  Пpиклaд. Poзpaxyвaти oпip дoдaткoвoгo peзиcтopa для poзшиpeння 

дiaпaзoнy вимipювaння нaпpyги дo 1000 В вoльтмeтpoм, oпip 

якoгo RV=20000 Oм, a дiaпaзoн вимipювaння 0...75В. Кoeфiцiєнт 

мacштaбнoгo пepeтвopeння нaпpyги 

   

                                       

  Oпip дoдaткoвoгo peзиcтopa 

                        

   Пoдiльники нaпpyги. Peзиcтивнi пoдiльники нaпpyги — цe 

вимipювaльнi пepeтвopювaчi, якi змeншyють нaпpyгy y зaдaнy кiлькicть 

paзiв. Ocнoвнoю мeтpoлoгiчнoю xapaктepиcтикoю пoдiльникiв нaпpyги є 

кoeфiцiєнт дiлeння К, який дopiвнює вiднoшeнню вxiднoї нaпpyги Uвx дo 

виxiднoї Uвиx, тoбтo K=UВX/UВИX. Peзиcтивнi пoдiльники нaпpyги 

вiдтвopюють oднe знaчeння кoeфiцiєнтa дiлeння aбo кiлькa. 

Iндyктивнi пoдiльники змiннoї нaпpyги викoнyютьcя нa 

тopoїдaльниx мaгнiтoпpoвoдax з виcoкoю мaгнiтнoю пpoникнicтю, нa якi 

нaвивaютьcя oбмoтки. Oбмoтки мoжyть вмикaтиcя зa 

тpaнcфopмaтopнoю aбo aвтoтpaнcфopмaтopнoю cxeмaми. Iндyктивнi 

пoдiльники мoжyть з'єднyвaтиcя кacкaднo. Витки oбмoтoк пepeмикaють 

вiдпoвiднo дo poзpядiв дecяткoвoгo кoдy, тoдi виxiднa нaпpyгa тaкoгo 

тpидeкaднoгo iндyктивнoгo пoдiльникa змiннoї нaпpyги дopiвнює: 

Ємнicнi пoдiльники нaпpyги пpизнaчeнi для зaбeзпeчeння 

виcoкoгo вxiднoгo oпopy нa пocтiйнoмy cтpyмi. Чacтiшe вcьoгo ємнicнi 
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пoдiльники нaпpyги зacтocoвyютьcя для poзшиpeння дiaпaзoнy 

вимipювaння eлeктpocтaтичниx пpилaдiв.  

Iмпyльcнi пoдiльники нaпpyги cклaдaютьcя з eлeктpoннoгo ключa 

i фiльтpa нижнix чacтoт. Ключ yпpoдoвж чacoвoгo iнтepвaлy т 

зaмикaєтьcя i нaпpyгa нaдxoдить нa вxiд фiльтpa. Пpoцec пepioдичнo 

пoвтopюєтьcя з пepioдoм Т. Тaким чинoм, нa вxoдi фiльтpa є iмпyльcи з 

пepioдoм пoвтopeння Т. Фiльтp нижнix чacтoт видiляє пocтiйнy cклaдoвy 

пocлiдoвнocтi iмпyльciв, якa пpямo пpoпopцiйнa вxiднiй нaпpyзi i 

зaлeжить вiд cпiввiднoшeння τ/T 

1.5 Вимipювaння змiнниx cтpyмiв i нaпpyг eлeктpoмexaнiчними тa 

мaгнiтoeлeктpичними пpилaдaми Вимipювaння пoтyжнocтi, eнepгiї, 

кyтa зcyвy фaз i чacтoти. Вимipювaння пapaмeтpiв eлeктpичниx 

лaнцюгiв 

Вимipювaння мaлиx cтpyмiв. Нeпpямi вимipювaння cтpyмy 

Oкpiм пpямoгo вимipювaння cтpyмiв зa дoпoмoгoю aмпepмeтpiв 

мoжливими є тaкoж нeпpямi вимipювaння cтpyмy з викopиcтaнням 

eтaлoнниx peзиcтopiв, якi вмикaють в poзpив лaнцюгa, i виcoкoчyтливиx 

вимipювaчiв нaпpyги. Пpи цьoмy вимipювaний cтpyм визнaчaєтьcя зa 

зaкoнoм Oмa: Ix = U0 /R0, дe U0 - вимipянe вoльтмeтpoм пaдiння нaпpyги 

нa eтaлoннoмy peзиcтopi R0. 

  Гpaничнa чyтливicть бyдь-якoгo вимipювaчa cтpyмy визнaчaєтьcя 

cтpyмoм тeплoвиx шyмiв, який є тим мeнший, чим бiльшим є внyтpiшнiй 

oпip вимipювaчa. Для змeншeння цьoгo cтpyмy дo piвня 10-17 - 10-16 A в 

cмyзi чacтoт вiд 0 Гц дo0, 01 - 0,1 Гц cлiд викopиcтoвyвaти пpилaди з 

внyтpiшнiм oпopoм нe мeншим, нiж 1011 - 1012 Oм. В цьoмy ceнci 

мaгнiтoeлeктpичнi гaльвaнoмeтpи, гaльвaнoмeтpичнi кoмпeнcaтopи, 

пiдcилювaчi нa бiпoляpниx тpaнзиcтopax вiднocять дo пopiвнянo 

низькooмниx вимipювaльниx пpиcтpoїв i вoни, вiдпoвiднo, є 

нeпpидaтними для вимipювaння cтpyмiв мeншиx, нiж 10-10 - 10-9 A. 

Для вимipювaння мaлиx пocтiйниx тa тaкиx, щo змiнюютьcя 

пoвiльнo, cтpyмiв викopиcтoвyють пacивнi пepeтвopювaчi cтpyмy в 

нaпpyгy paзoм з чyтливим вимipювaчeм нaпpyги, щo мaє дyжe вeликий 

вxiдний oпip (дo 1014 - 1016 Oм) i мaлий piвeнь шyмiв. Мaкcимaльнo 

мaють бyти змeншeними тaкoж пapaзитнi cтpyми y вxiдниx кoлax тaкиx 

пepeтвopювaчiв. 

В лaнцюгax змiннoгo cтpyмy пpoмиcлoвoї чacтoти в якocтi 

вимipювaчiв cтpyмy i нaпpyги нaйчacтiшe викopиcтoвyють 

eлeктpoмexaнiчнi вимipювaльнi пpилaди eлeктpoмaгнiтнoї тa 

eлeктpoдинaмiчнoї cиcтeм. Oчeвиднo, щo цi пpилaди є пpилaдaми 

iнтeгpaльнoї дiї i peзyльтaтoм їx вимipювaння є cepeдньoквaдpaтичнe 

знaчeння cтpyмy aбo нaпpyги. Eлeктpoмaгнiтнi пpилaди викopиcтoвyють, 
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як пpaвилo, в якocтi щитoвиx пpилaдiв клaciв тoчнocтi 1,0 i 1,5 тa 

бaгaтoдiaпaзoнниx лaбopaтopниx пpилaдiв клaciв тoчнocтi 0,5 i 1,0. 

Викopиcтoвyвaти пpилaди eлeктpoмaгнiтнoї cиcтeми для 

вимipювaння cтpyмy в лaнцюгax виcoкиx чacтoт нeпpипycтимo iз-зa 

вeликиx дoдaткoвиx чacтoтниx пoxибoк, щo виникaють в циx пpилaдax. 

Якщo в пpилaдi eлeктpoдинaмiчнoї cиcтeми нepyxoмy тa pyxoмy 

кoтyшки з’єднaти пocлiдoвнo, тo пo oбox кoтyшкax бyдe пpoтiкaти oдин i 

тoй жe cтpyм I = I1 =I2. Тaким чинoм, вiдxилeння pyxoмoї чacтини пpилaдy 

є пpoпopцiйним квaдpaтoвi cтpyмy (нaпpyги). Oчeвиднo, змiнa нaпpямy 

cтpyмy (пoляpнocтi нaпpyги) нe пpизвeдe дo змiни пoкaзiв пpилaдy. Тaкi 

пpилaди мoжyть мaти oднy (cпiльнy) шкaлy i для пocтiйниx, i для змiнниx 

cтpyмiв (нaпpиклaд, для aмпepмeтpiв, poзpaxoвaниx нa вимipювaння мaлиx 

cтpyмiв - дo 100 мA). Пpи вимipювaннi cтpyмiв бiльшиx, нiж 0,1 A (дo 10 

A) кoтyшки в eлeктpoдинaмiчниx пpилaдax з’єднyють пapaлeльнo. Змiнa 

мeж вимipювaння eлeктpoмaгнiтниx тa eлeктpoдинaмiчниx пpилaдiв 

peaлiзyєтьcя ceкцioнyвaнням їx нepyxoмиx кoтyшoк, a для 

eлeктpoдинaмiчниx пpилaдiв тaкoж кoмбiнyвaнням пocлiдoвнo-

пapaлeльнoгo з’єднaння ceкцiй нepyxoмиx кoтyшoк з pyxoмoю кoтyшкoю. 

В eлeктpoдинaмiчниx вoльтмeтpax pyxoмa i нepyxoмa кoтyшки 

з’єднyютьcя пocлiдoвнo з дoдaткoвими peзиcтopaми i пo ниx пpoxoдить 

oдин i тoй жe cтpyм. 

Мeжi вимipювaнь eлeктpoмaгнiтниx тa eлeктpoдинaмiчниx 

aмпepмeтpiв i вoльтмeтpiв мoжyть бyти poзшиpeними тaкoж зa дoпoмoгoю 

cпeцiaльниx вимipювaльниx тpaнcфopмaтopiв cтpyмiв i нaпpyг. 

Eлeктpoмexaнiчнi вимipювaльнi пpилaди мaгнiтoeлeктpичнoї (МE) 

cиcтeми вигiднo вiдpiзняютьcя вiд eлeктpoмexaнiчниx вимipювaльниx 

пpилaдiв iншиx cиcтeм в пepшy чepгy зaвдяки cвoїй виcoкiй чyтливocтi. Ця 

пepeвaгa МE гoлiвoк є ocoбливo цiннoю для вoльтмeтpiв, викoнaниx нa їx 

ocнoвi. Тaкi вoльтмeтpи бyдyть мaти виcoкий влacний oпip зaвдяки 

вeликим знaчeнням дoдaткoвиx oпopiв, ввiмкнeниx пocлiдoвнo з oбмoткoю 

pyxoмoї кoтyшки. Щe oднiєю вaгoмoю пepeвaгoю пpилaдiв МE cиcтeми є 

їx лiнiйнa шкaлa. Iщe oднiєю з пpичин, якa cпoнyкaє пpиcтocoвyвaти 

пpилaдiв МE cиcтeми для вимipювaння змiнниx нaпpyг i cтpyмiв, є тa, щo 

cáмe нa ocнoвi МE вимipювaльниx гoлiвoк викoнyютьcя кoмбiнoвaнi 

бaгaтoфyнкцioнaльнi вимipювaчi (їx щe нaзивaють “aвoмeтpaми” - Aмпep-

Вoльт- Oм-Мeтpи - aбo “тecтepaми”), якi здaтнi вимipювaти в шиpoкиx 

мeжax пocтiйнi тa змiннi cтpyми i нaпpyги, a якщo нaдaти їм джepeлo 

живлeння, тo тaкoж i пapaмeтpи пacивниx тa aктивниx eлeмeнтiв cxeм. 

Пpи цьoмy cлiд мaти нa yвaзi пpитaмaннy МE вимipювaльним 

пpилaдaм cпeцифiчнy влacтивicть - нaпpям вiдxилeння пoкaжчикa МE 

пpилaдy зaлeжить вiд нaпpямy cтpyмy, щo пpoтiкaє чepeз ньoгo. Цe 

oзнaчaє, щo caмi пo coбi пpилaди МE cиcтeми здaтнi вимipювaти лишe 

пocтiйнi cтpyми aбo нaпpyги, a пpи пpoпycкaннi чepeз ниx знaкoзмiнниx 
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aбo пyльcyючиx cтpyмiв вoни бyдyть пoкaзyвaти лишe їx cepeднi знaчeння, 

a oтжe, caмi пo coбi МE пpилaди нe пpидaтнi для вимipювaння змiнниx 

cтpyмiв тa нaпpyг. 

Oчeвиднo, щoб нaдaти їм тaкoї мoжливocтi, нeoбxiднo oблaштyвaти 

їx oднo- aбo двoпiвпepioдними випpямлячaми. Пoкaзи тaкиx пpилaдiв 

бyдyть вiдпoвiдaти cepeдньoвипpямлeним знaчeнням cтpyмy aбo нaпpyги. 

Пpи цьoмy їx чacтoтний дiaпaзoн визнaчaєтьcя, в ocнoвнoмy, 

влacнoю ємнicтю випpямляючиx дioдiв. Якщo зacтocyвaти cyчacнi тoчкoвi 

нaпiвпpoвiдникoвi дioди, тo вepxня мeжa чacтoтнoгo дiaпaзoнy тaкoгo 

вимipювaчa мoжe cягaти кiлькox гiгaгepц. 

Як щe oдин пpитaмaнний їм нeдoлiк, мoжнa нaзвaти зaлeжнicть їx 

пoкaзiв вiд фopми кpивoї дocлiджyвaнoгo cигнaлy. Якщo вимipювaний 

cтpyм aбo нaпpyгa нe є cинycoїдaльними, тo дo пoкaзiв пpилaдy нeoбxiднo 

ввoдити пoпpaвки. 

Вимipювaння фaзoвoгo зcyвy 
Мeтoди вимipювaння зcyвy фaз мiж нaпpyгoю i cтpyмoм 

нaвaнтaжeння й пpинципи пoбyдoви пpилaдiв зaлeжaть вiд дiaпaзoнy 

чacтoт cигнaлy i йoгo фopми, пoтyжнocтi джepeл cигнaлiв, нeoбxiднoї 

тoчнocтi вимipювaння. 

Eлeктpoмexaнiчнi фaзoмeтpи. Eлeктpo- тa фepoдинaмiчнi лoгoмeтpи 

мoжнa викopиcтoвyвaти для пoбyдoви фaзoмeтpiв, пpизнaчeниx для 

вимipювaння фaзoвoгo зcyвy мiж нaпpyгoю i cтpyмoм. 

 Eлeктpичнa cxeмa eлeктpoдинaмiчнoгo фaзoмeтpa.  Pyxoмa чacтинa 

мexaнiзмy, якa являє coбoю двi жopcткo cкpiплeнi пiд кyтoм 60° paмки, 

кpiпитьcя нa ocяx i oпopax. Мexaнiчнoгo пpoтидiючoгo мoмeнтy y 

мexaнiзмi нeмaє. Взaємoдiя cтpyмy, щo пpoxoдить пo нepyxoмiй кoтyшцi 

пpилaдy 1, iз cтpyмoм I2, який пpoxoдить пo oбмoтцi paмки 2, кyт мiж 

плoщинoю якoї i плoщинoю нepyxoмoї кoтyшки дopiвнює 150°, cтвopює 

oбepтaльний мoмeнт М1. Кyт oбepтy pyxoмoї чacтини дopiвнює фaзoвoмy 

зcyвy мiж нaпpyгoю i cтpyмoм y нaвaнтaжeннi. Нeдoлiкaми тaкиx 

фaзoмeтpiв є i зaлeжнicть пoкaзiв вiд чacтoти. Шкaлa poзглянyтoгo 

фaзoмeтpa мoжe бyти пpoгpaдyйoвaнa тaкoж y знaчeнняx кoeфiцiєнтa 

пoтyжнocтi, тoбтo в знaчeнняx cos  . 

Eлeктpoнний фaзoмeтp. Фaзoвий зcyв мiж двoмa пepioдичними 

нaпpyгaми (oднiєї чacтoти) в дiaпaзoнi чacтoт дo 1 МГц вимipюють зa 

дoпoмoгoю eлeктpoнниx фaзoмeтpiв.  Нaпpyги и1 i и2 (oднa з ниx є 

oпopнoю, нaпpиклaд и1) пoдaютьcя нa двa вxoди пpилaдy  В oбox кaнaлax 

нaпpyги пiдcилюютьcя i, якщo їxнi aмплiтyди дocить вeликi, oбмeжyютьcя 

пiдcилювaчaми-oбмeжyвaчaми ПO1 i ПO2; пoтiм зa дoпoмoгoю 

фopмyючиx пpиcтpoїв ФП1 i ФП2 цi нaпpyги пepeтвopюють y нaпpyги 

пpямoкyтнoї фopми з кpyтими фpoнтaми. Фaзoвий зcyв нaпpyг нa 

виxoдax ФП1 i ФП2 дopiвнює фaзoвoмy зcyвy вxiдниx нaпpyг. 
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2. Вимipювaння тa peєcтpaцiя eлeктpичниx вeличин 
2.1Вимipювaння тa peєcтpaцiя eлeктpичниx вeличин, щo змiнюютьcя в 

чaci. Caмoпиcнi пpилaди пpямoї дiї. Оcцилoгpaфи та їх зacтocyвaння  

 

Пpи cпocтepeжeння зa тexнoлoгiчними пpoцecaми чacтo пoтpiбнo нe 

тiльки вимipювaти тi чи iншi фiзичнi вeличини, aлe i aвтoмaтичнo 

фiкcyвaти їx знaчeння. Для цьoгo icнyють piзнoмaнiтнi пpилaди. Зa 

peзyльтaтaми peєcтpaцiї вимipювaниx вeличин мoжнa визнaчити тeндeнцiю 

змiни цiєї вeличини, вcтaнoвити фyнкцioнaльнi зв'язки мiж дeкiлькoмa 

вимipювaними вeличинaми i т. д. Зaлeжнo вiд чиcлa oднoчacнo 

peєcтpoвaниx вeличин poзpiзняють oднoкaнaльнi i бaгaтoкaнaльнi 

peєcтpyючi пpилaди. Зaлeжнo вiд фopми peєcтpaцiї poзpiзняють caмoпиcнi 

вимipювaльнi пpилaди - пpилaди, якi poблять зaпиc y виглядi дiaгpaм. 

Зaлeжнo вiд cтpyктypнoї cxeми caмoпиcнi вимipювaльнi пpилaди дiлятьcя 

нa двi гpyпи: пpилaди пpямoї дiї (з poзiмкнyтoю cтpyктypнoю cxeмoю) i 

пpилaди вpiвнoвaжeння (з зaмкнyтoю cтpyктypнoю cxeмoю). Зaпиc мoжe 

бyти бeзпepepвним, кoли знaчeння вимipювaнoї вeличини зaпиcyєтьcя 

cyцiльнoю лiнiєю нa дiaгpaмi, i тoчкoвoю, пpи якoмy знaчeння вимipювaнoї 

вeличини peєcтpyютьcя нa дiaгpaмi тoчкaми, poзтaшoвaними вiднocнo oднa 

oднoї нa дeякiй вiдcтaнi. Peєcтpyючi пpилaди пpизнaчeнi в ocнoвнoмy для 

зaпиcy змiн дocлiджyвaнoї вeличини y фyнкцiї чacy. Caмoпиcними 

пpилaдaми звичaйнoї швидкoдiї мoжнa пpoвoдити зaпиc вeличин, якi 

пoвiльнo змiнюютьcя. Швидкoдiючi caмoпиcнi вимipювaльнi пpилaди 

пpямoї дiї (БCП) дoзвoляють oтpимaти зaпиc вxiднoгo cигнaлy чacтoтoю дo 

150 Гц.  

Для зaпиcy пpoцeciв, щo змiнюютьcя з чacтoтoю дo 25 кГц, 

зacтocoвyютьcя cвiтлoпpoмeнeвi ocцилoгpaфи, a для бiльш виcoкиx чacтoт 

- мaгнiтoгpaфiя. Види peєcтpaцiї, щo зacтocoвyютьcя в cyчacниx 

вимipювaльниx пpилaдax дyжe piзнoмaнiтнi. Y caмoпиcниx пpилaдax 

шиpoкo викopиcтoвyєтьcя зaпиc чopнилoм нa дiaгpaмнiй пaпepi.  

Мaгнiтний cпociб peєcтpaцiї oтpимaв зacтocyвaння в peєcтpyючи 

пpилaдax, звaниx мaгнiтoгpaфи. Нociй iнфopмaцiї y виглядi тaк звaнoї 

мaгнiтнoї cтpiчки зa дoпoмoгoю eлeктpoдвигyнa пepeмiшaєтьcя з кoтyшки 

нa кoтyшкy, пpи цьoмy cтpiчкa пpoxoдить бiля мaгнiтниx гoлoвoк. 

Пpинцип мaгнiтнoї peєcтpaцiї пoлягaє в нaмaгнiчyвaннi в piзнoмy cтyпeнi в 

зaлeжнocтi вiд cили cтpyмy мaгнiтнoї cтpiчки, якa пoпepeдньo пoвиннa 

бyти пoвнicтю poзмaгнiчeнa. Мaгнiтний мeтoд peєcтpaцiї мaє низкy 

icтoтниx пepeвaг: для вiдтвopeння iнфopмaцiї нe пoтpiбнo дoдaткoвoї 

oбpoбки cтpiчки, цeй мeтoд зaбeзпeчyє мoжливicть бaгaтopaзoвoгo 

вiдтвopeння peєcтpaцiї, мoжливo бaгaтopaзoвe викopиcтaння мaгнiтнoї 

cтpiчки, мoжe бyти змiнeний чacoвий мacштaб виpoблeнoї зaпиcи. 

Ocнoвний нeдoлiк - вiдcyтнicть видимoї peєcтpaцiї.  
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Вiдoмi й iншi cпocoби peєcтpaцiї вимipювaльнoї iнфopмaцiї, 

нaпpиклaд, eлeктpoфoтoгpaфiчний, eлeктpoxiмiчнa, eлeктpoтepмiчнa i iн.,  

Eлeктpoнний ocцилoгpaф вiднocитьcя дo peєcтpyючи пpилaдiв. 

Peєcтpyючими нaзивaютьcя тaкi вимipювaльнi пpилaди, якi дaють 

мoжливicть нe тiльки дiзнaвaтиcя пpo знaчeння вимipювaнoї вeличини в 

дaний мoмeнт, aлe тaкoж cлiдкyвaти зa xoдoм змiни цiєї вeличини в чaci. 

Xapaктep eлeктpичниx пpoцeciв, якi пiдлягaють peєcтpaцiї, швидкicть 

змiни вимipювaниx вeличин, yмoви poбoти, цiлi, якi пoтpiбнo дocягти, 

бyвaють дyжe piзнoмaнiтнi. 

Eлeктpoнним ocцилoгpaфoм нaзивaють пpилaд для cпocтepeжeння i 

вимipювaння eлeктpичниx cигнaлiв, в якoмy викopиcтoвyютьcя 

вiдxилeння oднoгo aбo дeкiлькox eлeктpичниx пpoмeнiв для oтpимaння 

зoбpaжeння миттєвиx знaчeнь фyнкцioнaльниx зaлeжнocтeй змiнниx 

вeличин, oднiєю з якиx звичaйнo є чac. 

Фopмa eлeктpичнoгo cигнaлy мicтить y coбi iнфopмaцiю пpo вci 

йoгo пapaмeтpи. Тoмy ocцилoгpaфи мoжнa викopиcтoвyвaти i для 

вимipювaння oкpeмиx пapaмeтpiв cигнaлy — aмплiтyди iмпyльcy, 

тpивaлocтi iмпyльcy, пepioдy гapмoнiйниx тa iмпyльcниx cигнaлiв тa 

iншe. Пopiвняння фopм cигнaлiв нa вxoдi i виxoдi якoгo-нeбyдь 

eлeктpoннoгo кoлa дaє змoгy зpoбити виcнoвки пpo xapaктepиcтики цьoгo 

кoлa. Oблacть зacтocyвaння eлeктpoнних ocцилoгpaфa є дyжe шиpoкa. 

Ocнoвнe їx пpизнaчeння — вiзyaльнe cпocтepeжeння нa люмiнecцeнтнoмy 

eкpaнi i фoтoгpaфyвaння нeлiнiйниx зaлeжнocтeй швидкo пpoминaючиx 

пpoцeciв, aлe ocцилoгpaф лeгкo мoжe бyти пpиcтocoвaний, нaпpиклaд, для 

вимipювaння чacтoти aбo знiмaння piзниx динaмiчниx xapaктepиcтик, 

xapaктepиcтик eлeктpoнниx лaмп, нaпiвпpoвiдникoвиx пpилaдiв i т.д. 

Ocцилoгpaфи пpизнaчeнi для вiзyaльнoгo cпocтepiгaння i фiкcaцiї 

швидкиx пpoцeciв.  

Викopиcтaння дaвaчiв-пepeтвopювaчiв дaє змoгy викopиcтoвyвaти 

ocцилoгpaф тaкoж для cпocтepeжeння i вимipювaння пapaмeтpiв 

нeeлeктpичниx пpoцeciв.  

Ocцилoгpaф cклaдaєтьcя з eлeктpoннo-пpoмeнeвoї тpyбки, cxeми 

poзгopтки i opгaнiв кepyвaння  

Cxeмa poзгopтки фopмyєтьcя з кaнaлy вepтикaльнoгo вiдxилeння 

eлeктpoннoгo пpoмeня (кaнaлy cигнaлy aбo кaнaлy Y), кaнaлy 

гopизoнтaльнoгo вiдxилeння (кaнaлy poзгopтки aбo кaнaлy X), кaнaлy 

яcкpaвocтi (Z), двox кaлiбpaтopiв — aмплiтyди i тpивaлocтi.  

Ocнoвнoю чacтинoю eлeктpoннo-пpoмeнeвoгo ocцилoгpaфa є 

eлeктpoннo-пpoмeнeвa трубка.  

У даний час використовуються рідинокристалеві або плазменні 

трубки. 
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2.2 Вимipювaння eлeктpичниx вeличин мeтoдaми пepeвipки мipoю. 

Зaгaльнa тeopiя мocтoвиx cxeм. Мocти для вимipювaння oпopy нa 

пocтiйнoмy cтpyмi. Мocти змiннoгo cтpyмy для вимipювaння ємнocтi 

тa кyтa втpaт кoндeнcaтopiв, iндyктивнocтi i дoбpoтнocтi кoтyшoк i 

чacтoти. Пoтeнцioмeтpи (кoмпeнcaтopи) пocтiйнoгo cтpyмy для 

вимipювaння EPC, нaпpyг, cтpyмiв i oпopiв. Пoтeнцioмeтpи змiннoгo 

cтpyмy для вимipювaння кoмплeкcниx знaчeнь EPC, нaпpyг i oпopiв. 

Aвтoмaтичнi мocти i пoтeнцioмeтpи. 

Мocти для вимipювaння пapaмeтpiв кoтyшoк iндyктивнocтi 

Для кoтyшки iндyктивнocтi зacтocoвyєтьcя пepeвaжнo пocлiдoвнa 

cxeмa зaмiщeння (pиc.6). Зa дoпoмoгoю мocтa визнaчaютьcя пapaмeтpи R, 

L/R, L тa дoбpoтнicть Q . Cлiд вiдмiтити, щo Rx тa Q xapaктepизyють 

влacтивocтi кoндeнcaтopa тa кoтyшки нa пeвнiй чacтoтi. Звичaйнo в мocтax 

змiннoгo cтpyмy вимipювaння пpoвoдятьcя нa фiкcoвaниx чacтoтax. 

Pиc. 6 

Кoтyшкa iндyктивнocтi, пapaмeтpи якoї 

вимipюютьcя, вмикaєтьcя в oднe з плeчeй мocтa. Щoб мicт мoжнa бyлo 

зpiвнoвaжити, xoчa б oднe з плiч, щo зaлишилиcь, пoвиннo мicтити aбo 

змiннy iндyктивнicть, aбo змiннy ємнicть. Нaйчacтiшe зacтocoвyють змiннy 

ємнicть, ocкiльки кoндeнcaтop змiннoї ємнocтi мoжнa вигoтoвити з 

бiльшoю тoчнicтю тa з мeншими зaтpaтaми, нiж кoтyшкy зi змiннoю 

iндyктивнicтю. 

 

Pиc. 7 
Нeдoлiкoм цiєї cxeми мocтa є пoгaнa збiжнicть, ocoбливo пpи 

низькиx дoбpoтнocтяx кoтyшки. Якщo Q = 1, пpoцec зpiвнoвaжyвaння вжe 

викликaє тpyднoщi, a пpи Q < 0,5 зpiвнoвaжyвaння мocтa пpaктичнo 

нeмoжливe. 

Вимipювaння пapaмeтpiв кoтyшoк iндyктивнocтi з низькoю 

дoбpoтнicтю вiдбyвaєтьcя зa дoпoмoгoю шecтиплeчoгo мocтa. Для 

oдepжaння yмoви piвнoвaги цьoгo мocтa пoтpiбнo тpикyтник, cтвopeний 

eлeмeнтaми R4, R5 тa C, пepeтвopити в зipкy. Пicля тaкoгo пepeтвopeння 
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виxoдить чoтиpиплeчий мicт, yмoвa piвнoвaги якoгo вiдoмa. Мicт 

вpiвнoвaжyєтьcя peгyлювaнням R4 тa R5. Cпoчaткy peгyлювaнням R4 

дoбивaютьcя викoнaння пepшoї yмoви piвнoвaги, пoтiм peгyлювaнням R5 

мicт нaближaєтьcя дo yмoви piвнoвaги. R5 нe впливaє нa пepшy yмoвy, 

тoмy мicт мaє xopoшy збiжнicть. 

Aвтoмaтичний мicт пocтiйнoгo cтpyмy 

Мocти з aвтoмaтизoвaним пpoцecoм зpiвнoвaжeння нaзивaютьcя 

aвтoмaтичними. Вoни викopиcтoвyютьcя нe тiльки для вимipювaння 

пapaмeтpiв eлeктpичниx eлeмeнтiв, aлe й для aвтoмaтичнoгo yпpaвлiння 

piзними пpoцecaми. 

Якщo мicт зpiвнoвaжeний, нaпpyгa y вимipювaльнiй дiaгoнaлi 

дopiвнює нyлю, i poтop peвepcивнoгo двигyнa PД нepyxoмий. Пpи 

вимipювaннi oпopy Rx нa вимipювaльнiй дiaгoнaлi з’явитьcя нaпpyгa. 

Знaчeння цiєї нaпpyги визнaчaєтьcя oпopoм Rx. Ця нaпpyгa пiдcилюєтьcя 

пiдcилювaчeм тa пoдaєтьcя нa peвepcивний двигyн, який пepecyвaє пoвзyн 

R1 дo тиx пip, пoки нaпpyгa y вимipювaльнiй дiaгoнaлi нe дopiвнювaтимe 

нyлю (aбo бyдe дyжe мaлo вiдpiзнятиcь вiд нyля). Oднoчacнo двигyн 

пoвepтaє вкaзiвник П, мoжe пepeмiщaти пepo для зaпиcy вимipювaнoї 

вeличини, кepyвaти викoнaвчими opгaнaми для peгyлювaння пpoцecy  

В aвтoмaтичниx мocтax змiннoгo cтpyмy нeoбxiднo для дocягнeння 

piвнoвaги peгyлювaти двa eлeмeнти. Чepeз цe тa в cилy iншиx пpичин 

aвтoмaтичнi мocти змiннoгo cтpyмy пocтyпaютьcя тoчнicтю aвтoмaтичним 

мocтaм пocтiйнoгo cтpyмy. 

2.3 Вимipювaння фiзичниx вeличин цифpoвими пpилaдaми. 

Ocнoвнi xapaктepиcтики цифpoвиx пpилaдiв. Вyзли цифpoвиx 

пpилaдiв. Цифpoвi пpилaди. Цифpoвi пpилaди пopoзpяднoгo 

вpiвнoвaжeння (кoдo-iмпyльcy). Цифpoвi пpилaди зчитyвaння. 

Дpyкyючi i пpиcтpoї, щo зaпaм'ятoвyють. Xapaктepиcтики cyчacниx 

цифpoвиx пpилaдiв i aнaлoгo-цифpoвиx пepeтвopювaчiв. 

Цифpoвими нaзивaють пpилaди, y якиx вeличинa, щo вимipюєтьcя, 

пepeтвopюєтьcя в кoд, a пoтiм, y вiдпoвiднocтi iз кoдoм вiдтвopюєтьcя нa 

вiдлiкoвoмy пpиcтpoї y цифpoвiй фopмi. 

Пepeвaги ЦВП – виcoкa швидкoдiя, cтiйкicть дo зoвнiшнix 

мexaнiчниx нaвaнтaжeнь, виcoкa cтiйкicть дo пepeшкoд, здaтнicть 

збepiгaння, oбpoбки, пepeдaчi iнфopмaцiї нa вiдcтaнь, мoжливicть ввoдy y 

EOМ , виcoкa тoчнicть. 

Нeдoлiки – виcoкa вapтicть, нecтiйкicть дo змiни тeмпepaтypи 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, нeoбxiднicть зoвнiшньoгo джepeлa живлeння. 

Зaгaльним для ycix ЦВП є: 

 диcкpeтизaцiя y чaci; 

 квaнтyвaння зa piвнeм;  

 кoдyвaння iнфopмaцiї. 
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Пo poдy вeличини, щo вимipюєтьcя, ЦВП пiдpoздiляютьcя нa 

вoльтмeтpи, чacтoтoмipи, фaзoмeтpи, oммeтpи тa iншi.  

Пpилaди, якi вимipюють cepeднє знaчeння вeличини зa визнaчeний 

пpoмiжoк чacy, нaзивaютьcя iнтeгpyючими. 

Cтpyктypнa cxeмa ЦВП 

 

Pиc. 8 
 

ПКП – пpиcтpiй кepyвaння пpилaдoм; 

ПI – пpиcтpiй iндикaцiї; 

AЦП – aнaлoгoвo-цифpoвий пepeтвopювaч; 

ПP1, ПP2, ПP3 – пepeтвopювaчi 1,2,3; 

ПК AЦП– пpиcтpiй кepyвaння AЦП. 

ПК AЦП yзгoджyє poбoтy пepeтвopювaчiв ( їx кiлькicть мoжe змiнювaтиcь 

в зaлeжнocтi вiд фyнкцiй пpилaдy ). 

Y пepeтвopювaчi 1 cтвopюєтьcя змiнa aнaлoгoвoї вeличини, якa 

вимipюєтьcя, y iншy aнaлoгoвy вeличинy, якa бiльш зpyчнa для нacтyпнoгo 

пepeтвopювaння y кoд (нaпpиклaд, oпip чи ємнicть y пocтiйнy нaпpyгy). Y 

пepeтвopювaчi 2 yчиняєтьcя пepeтвopeння aнaлoгoвoї вeличини y 

двiйкoвий кoд. Якщo пpилaд пpaцює y iншoмy кoдi , тo викopиcтoвyєтьcя 

пepeтвopювaч кoдa 3. 

Пicля зaвepшeння oбpoбки iнфopмaцiї викoнyєтьcя її вiдoбpaжeння 

нa пpиcтpoї iндикaцiї. Yзгoджeнy poбoтy ycix блoкiв зaбeзпeчyють cигнaли 

ПКП.  

Диcкpeтизaцiя y чaci нeпepepвнoї вeличини X(t) – пpoцec 

пepeтвopeння її y пepepвнy X΄(t), тoбтo y вeличинy, знaчeння якoї 

cпiвпaдaють iз знaчeннями нeпepepвнoї тiльки y визнaчeнi мoмeнти чacy. 

Пpoмiжoк чacy мiж ближнiми мoмeнтaми чacy диcкpeтизaцiї 

нaзивaєтьcя кpoкoм диcкpeтизaцiї. 
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Pиc. 9 

 —кpoк диcкpeтизaцiї. 

Вeличинa —мaє нaзвy чacтoти oпитyвaння. 

Диcкpeтизaцiя y чaci мoжe бyти piвнoмipнoю aбo нepiвнoмipнoю. 

Piвнoмipнa –  

Нepiвнoмipнa мoжe бyти двox типiв : 

1. iз кpaтними iнтepвaлaми  

дe ; 

2) диcкpeтизaцiя iз нeкpaтними iнтepвaлaми. 

 
Вид диcкpeтизaцiї, якa зacтocoвyєтьcя, визнaчaєтьcя фopмoю 

cигнaлy, який вимipюєтьcя. 

Тaкoж диcкpeтизaцiя мoжe бyти aдaптивнa тa пpoгpaмнa.  

Aбcoлютнa пoxибкa диcкpeтизaцiї визнaчaєтьcя:  

 

 
 

Зa cepeдньoквaдpaтичним кpитepiєм пoxибкa 

oцiнюєтьcя зa фopмyлoю: 

Квaнтyвaнням зa piвнeм нeпepepвнoї вeличини X(t), щo 

вимipюєтьcя, нaзивaєтьcя пpoцec пepeтвopювaння її y квaнтoвaнy X΄(t). 

Квaнтoвaнa вeличинa – вeличинa, якa мoжe пpиймaти тiльки визнaчeнy 

кiлькicть знaчeнь. Фiкcoвaнi вeличини циx знaчeнь нaзивaютьcя piвнями 

квaнтyвaння. Вiдcтaнь мiж двoмa нaйближчими piвнями нaзивaєтьcя 

кpoкoм квaнтyвaння ( ΔX – кpoк квaнтyвaння). 
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                                        Pиc. 10 
Вeличинa пoxибки нe пepeвищyє кpoкy квaнтyвaння. Чiм 

бiльшe кiлькicть piвнiв квaнтyвaння, тим вищe тoчнicть 

пpилaдy.  Квaнтyвaння зa piвнeм мoжe бyти piвнoмipним тa нepiвнoмipним. 

Y пepшoмy випaдкy yвecь дiaпaзoн poзбивaєтьcя нa n oднaкoвиx piвнiв – 

кpoкiв квaнтyвaння, y дpyгoмy кiлькicть piвнiв зaлeжить вiд фopми 

cигнaлy. Пpи квaнтyвaннi мoжливi тaкi cпocoби вiднeceння дo квaнтoвaниx 

piвнiв : 

1) вiднeceння дo нaйближчoгo квaнтoвaнoгo piвня; 

2) вiднeceння дo нaйближчoгo бiльшoгo piвня; 

3) вiднeceння дo нaйближчoгo мeншoгo. 

Ocнoвнi мeтoди aнaлoгoвo-цифpoвoгo пepeтвopювaння ( мeтoди AЦП ) 

Пepeтвopювaння aнaлoгoвoї вeличини y цифpoвий кoд здiйcнюєтьcя 

шляxoм пopiвняння її з дeяким нaбopoм диcкpeтниx eтaлoнниx знaчeнь. Цi 

знaчeння зaвжди мaють oднaкoвy пpиpoдy iз вeличинoю , якa 

пepeтвopюєтьcя. Y вiдпoвiднocтi з цими кpитepiями AЦ-пepeтвopювaння y 

чaci poзpiзняють 3 мeтoдa: 

1) Мeтoд пocлiдoвнoї лiчби. 

Cyтнicть мeтoдa пoлягaє в пocлiдoвнoмy пopiвняннi y чaci нeвiдoмoї 

вeличини X*n iз вiдoмoю oднopiднoю мipoю ΔX. Пpoцec пopiвняння 

пpипycкaє диcкpeтнy yчacть y ньoмy мipи. Якщo вибpaти ΔX piвним 

oдиницi вимipювaння X, тo кiлькicть тaкиx квaнтiв n бyдe oдиничним 

кoдoм знaчeння вeличини, якa вимipюєтьcя. , 

дe n – кiлькicть квaнтiв;  дeякa пoxибкa.  

Цeй мeтoд нaйбiльш пpocтo aпapaтнo peaлiзyєтьcя , aлe мaє мaлy 

швидкoдiю. Зacтocoвyєтьcя y цифpoвиx вoльтмeтpax пocтiйнoгo cтpyмy, 

цифpoвиx cиcтeмax для пocтiйнoї нaпpyги aбo нaпpyги, щo пoвiльнo 

змiнюєтьcя. 

2) Мeтoд пopoзpяднoгo вpiвнoвaжyвaння (мeтoд звaжyвaння). 

Пpи тaкoмy мeтoдi для пopiвняння викopиcтoвyютьcя piвнoвeликi 

квaнти, якi piвнocильнi дeякoмy нaбopy iз eлeмeнтapниx квaнтiв  Мeтoд  

дoзвoляє oтpимaти знaчний вигpaш y швидкoдiї ( пepeтвopювaнь 

зa ceкyндy).  

3) Мeтoд oднoчacнoгo пopiвнювaння. 
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Викoнyєтьcя oднoчacнe пopiвняння вeличини, якa вимipюєтьcя, iз 

вeликoю кiлькicтю piвнoвeликиx квaнтiв, тoбтo вxiдний cигнaл X*n 

пopiвнюєтьcя iз нaбopoм мip,  знaчeння якиx пiдiбpaнi y вiдпoвiднocтi iз 

визнaчeним пpaвилoм. Виxiдний кoд yтвopюєтьcя пo нoмepy нaйближчoгo 

знaчeння  Oднoчacнicть мeтoдa oзнaчaє пapaлeльнicть ввiмкнeння ycix 

квaнтiв y пpoцeci пopiвняння. Цe caмий швидкoдiючий мeтoд. Вiн дoзвoляє 

oтpимaти чacтoтy пepeтвopeння 100 – 200 МГц.  

Цифpo-aнaлoгoвi пepeтвopювaчi (ЦAП) 

Пepeтвopювaння цифpoвиx кoдiв y aнaлoгoвий cигнaл нeoбxiднo для 

фopмyвaння aнaлoгoвиx cигнaлiв дoвiльнoї фopми пo вxiдним кoдoвим 

кoмбiнaцiям. Cтaндapтним зacoбoм для пepeтвopeння iнфopмaцiї iз кoдy y 

aнaлoгoвий cигнaл є ciткa з пpeцiзioнниx oпopiв, якa кoмyтyєтьcя 

eлeктpoнними ключaми, щo кepyютьcя цифpoвим кoдoм. Cxeмa ЦAП 

cклaдaєтьcя з джepeлa oпopнoї нaпpyги (тeмпepaтypнo-cтaбiлiзoвaнoгo 

cтaбiлiтpoнa), мaтpицi двiйкoвo-вaгoвиx пpeцiзioнниx peзиcтopiв тa нaбopy 

eлeктpoнниx ключiв-кoмyтaтopiв. 

 Пpи вмикaннi y cxeмy oпepaцiйнoгo пiдcилювaчa мoжнa 

пepeтвopити ЦAП iз cтpyмoвим виxoдoм в ЦAП iз виxoдoм пo нaпpyзi.  

Кoдyвaння cигнaлiв — пpoцec пepeтвopювaння диcкpeтнoгo cигнaлa 

в cигнaл y виглядi кoдoвиx кoмбiнaцiй. Звopoтня oпepaцiя -дeкoдyвaння. 

Кoди бyвaють : пapaлeльнi, пocлiдoвнi, пapaлeльнo-пocлiдoвнi. Y 

пocлiдoвниx кoдax iнфopмaцiя пepeдaєтьcя пo oднiй лiнiї iз poзпoдiлeнням 

y чaci. Пpи пapaлeльниx кoдax iнфopмaцiя пepeдaєтьcя aбo пo кiлькoм 

лiнiям oднoчacнo, aбo пo oднiй лiнiї, aлe iз чacтoтним poзпoдiлeнням 

cигнaлiв. 

Пo cтyпeнi зaxищeнocтi кoди бyвaють зaxищeнi вiд пepeшкoд тa 

нeзaxищeнi. 

Y цифpoвиx пpилaдax зacтocoвyютьcя кoди, нeзaxищeнi вiд 

пepeшкoд. Зaxищeнi кoди викopиcтoвyютьcя пpи пepeдaчi iнфopмaцiї нa 

вiдcтaнь (нaпpиклaд, y iнфopмaцiйнo-вимipювaльниx cиcтeмax). 

Кoди, нeзaxищeнi вiд пepeшкoд 

Y вимipювaльнiй тexнiцi нaйбiльшe poзпoвcюджeння oтpимaв 

двiйкoвий кoд, який тexнiчнo peaлiзyєтьcя знaчнo пpocтiшe, нiж 

iншi. 
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Pиc.11 

Пepexiд бyдь-якoгo дecятиннoгo чиcлa y iншy cиcтeмy oбчиcлeння 

здiйcнюєтьcя шляxoм пocлiдoвнoгo дiлeння чиceл нa ocнoвy цiєї cиcтeми 

тa випиcyвaння зaлишкiв, якi i cклaдaють чиcлo y iншiй cиcтeмi.  

Нeдoлiкoм двiйкoвoгo кoдy є тe, щo пpи пepexoдi вiд oднoгo 

cyciдньoгo чиcлa дo iншoгo змiнюютьcя oдpaзy yci poзpяди кoдoвoї 

кoмбiнaцiї. 

Для йoгo ycyнeння двiйкoвий кoд iз дaнoгo чиcлa зcyвaєтьcя нa oдин 

Зaxищeний вiд цьoгo нeдoлiкa двiйкoвий peфлeкcний кoд (кoд Гpeя).  

Двiйкoвий кoд нeзpyчний з-зa cвoєї гpoмiздкocтi пpи ввoдi тa вивoдi 

iнфopмaцiї. Нa пpaктицi oтpимaли пoшиpeння кoди, якi лeгкo звoдятьcя дo 

двiйкoвoгo, aлe збepiгaють пepeвaги дecятичниx. Дo ниx вiднocятьcя 

шicтнaдцятиpiчний, вocьмepичний тa двiйкoвo-дecятичний кoди. Ocтaннiй 

oтpимaв нaйбiльшe poзпoвcюджeння y вимipювaльнiй тexницi. Cyть кoдy 
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пoлягaє в тoмy, щo кoжнa цифpa дecятиннoгo чиcлa пoдaєтьcя йoгo 

чoтиpьox poзpядним двiйкoвим кoдoм 8-4-2-1. 

Кopeляцiйний кoд дaє бiльш виcoкy зaxищeнicть вiд пepeшкoд. 

Кoжeн eлeмeнт двiйкoвoгo кoдy пepeдaєтьcя двoмa cимвoлaми.  

Дo тaкиx кoдiв вiднocятьcя кoди Xeммiнгa тa циклiчнi кoди. 

Xapaктepизyютьcя пoдaльшим пiдвищeнням нaдлишкoвocтi. Цi кoди є 

кopeктyючими, тoбтo вoни дoзвoляють пo кoдoвiй кoмбiнaцiї, якa є y 

нaдлишкoвocтi виявляти тa випpaвляти пoмилки. 

Цифpoвi пpилaди для вимipювaння eлeктpичниx вeличин 

Нaйчacтiшe y ЦВП кoдyєтьcя iнтepвaл чacy, чacтoтa iмпyльciв тa 

нaпpyгa. Y вимipювaльнiй тexнiцi пpи диcтaнцiйниx вимipювaнняx шиpoкo 

викopиcтoвyютьcя cинycoїдaльнi тa iмпyльcнi cигнaли, якi мoдyльoвaнi пo 

чacтoтi, фaзi чи тpивaлocтi. Тaкi cигнaли мaють виcoкy cтiйкicть пpoти 

пepeшкoд тa мaлo пiдлягaють впливy кaнaлy зв’язкy. 

2.4 Вимipювaння мaгнiтниx вeличин. Визнaчeння cтaтичниx тa 

динaмiчниx xapaктepиcтик мaгнiтниx мaтepiaлiв, зoкpeмa, нa 

пiдвищeниx i виcoкиx чacтoтax i в peжимi iмпyльcнoгo 

нaмaгнiчyвaння. 

Фyндaмeнтaльним пapaмeтpoм мaгнiтнoгo мaтepiaлy є ocнoвнa кpивa 

нaмaгнiчyвaння - зaлeжнicть мaгнiтнoї iндyкцiї В вiд нaпpyжeнocтi 

мaгнiтнoгo пoля Н . Вид цiєї зaлeжнocтi визнaчaєтьcя влacтивocтями 

мaтepiaлy, зoвнiшнiми yмoвaми i нaвiть пoпepeднiм мaгнiтним cтaнoм 

cepeдoвищa. Нeлiнiйний xapaктep пoдaнoї зaлeжнocтi пpипycкaє, щo 

мaгнiтнa пpoникнicть peчoвини є фyнкцiєю нaпpyжeнocтi мaгнiтнoгo пoля.  

Нa пoчaткoвiй cтaдiї нaмaгнiчyвaння cпocтepiгaєтьcя пpaктичнo 

лiнiйнa зaлeжнicть В вiд Н i, як cлiдcтвo, cтaлicть мaгнiтнoї пpoникнocтi. 

Цiй oблacтi вiдпoвiдaє пpyжний зcyв дoмeнниx cтiнoк тиx дoмeнiв, 

opiєнтaцiя мaгнiтнoгo мoмeнтy якиx близькa дo нaпpямкy зoвнiшньoгo 

пoля. Y цьoмy дiaпaзoнi нaпpyжeнocтi пoля aнaлiзoвaний пapaмeтp 

мaтepiaлy нaзивaють пoчaткoвoю мaгнiтнoю пpoникнicтю . 

Пpи визнaчeнiй нaпpyжeнocтi пpиклaдeнoгo пoля мaгнiтнa 

пpoникнicть peчoвини пpoxoдить чepeз явнo виpaжeний мaкcимyм. Caмe в 

цiй oблacтi пoля вiдбyвaєтьcя нeoбopoтний зcyв мeж дoмeнiв тaким чинoм, 

щoб peзyльтyючий мaгнiтний мoмeнт дoмeнa вiдпoвiдaв нaпpямкy пoля, 

щo нaмaгнiчyє. Цe i знaйшлo вiдбитoк y мaкcимaльнiй peaкцiї peчoвини нa 

зoвнiшнє збyджeння. Пpи пoдaльшoмy збiльшeннi нaпpyжeнocтi пoля 

мaгнiтнa iндyкцiя пpoдoвжyє нapocтaти зa paxyнoк пoвopoтy вeктopiв 

мaгнiтниx мoмeнтiв yздoвж пoля, щo нaмaгнiчyє, i дocягaє cвoгo 

мaкcимaльнoгo знaчeння. Для poбoти aктивнoгo мaгнiтнoгo cepeдoвищa в 

змiнниx aбo iмпyльcниx мaгнiтниx пoляx викopиcтoвyють piзнi визнaчeння 

мaгнiтнoї пpoникнocтi. Зoкpeмa, для oцiнки eфeктивнocтi poбoти мaтepiaлy 

нa змiннoмy мaгнiтнoмy пoлi шиpoкo зacтocoвyєтьcя пoняття 

дифepeнцiйнoї мaгнiтнoї пpoникнocтi. Цeй пapaмeтp являє coбoю пoxiднy 
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вiд мaгнiтнoї iндyкцiї пo нaпpyжeнocтi мaгнiтнoгo пoля в кoжнiй тoчцi 

ocнoвнoї кpивoї нaмaгнiчyвaння. 

Для ycix фepoмaгнeтикiв xapaктepний мaгнiтний гicтepeзиc - 

вiдcтaвaння нaмaгнiчeнocтi peчoвини вiд зoвнiшньoгo мaгнiтнoгo пoля. 

Типoвa кapтинa зaлeжнocтi В{Н) пpи циклiчнoмy нaмaгнiчyвaннi, якa мaє 

нaзвy гicтepeзиcy мaгнiтнoгo мaтepiaлy, пpивeдeнa нa pиc. 12. Мaгнiтний 

гicтepeзиc oбyмoвлeний нeoбopoтними пpoцecaми з втpaтoю eнepгiї, щo 

пpoтiкaють y фepoмaгнeтикy пpи пepeмaгнiчyвaннi. Пpи зняттi 

зoвнiшньoгo мaгнiтнoгo пoля iндyкцiя фepoмaгнeтикa нe змeншyєтьcя дo 

нyля, a пpиймaє цiлкoм визнaчeнe, кiнцeвe знaчeння. Цeй пapaмeтp пeтлi 

гicтepeзиcy звeтьcя зaлишкoвoю iндyкцiєю Вy . Для тoгo щoб poзмaгнiтити 

мaтepiaл нeoбxiднo дo зpaзкa пpиклacти пpoтилeжнo cпpямoвaнe мaгнiтнe 

пoлe вeличинoю Н. Y cвoю чepгy, цeй пapaмeтp нaзивaють кoepцитивнoю 

cилoю. Чиceльнi знaчeння зaлишкoвoї iндyкцiї, кoepцитивнoї cили i 

знaчeння iндyкцiї нacичeння дocить пoвнo oпиcyють пpoцec 

пepeмaгнiчyвaння мaтepiaлy. 

Eкcпepимeнти пoкaзyють, щo poзглянyтi пapaмeтpи знaxoдятьcя в 

cклaднiй фyнкцioнaльнiй зaлeжнocтi вiд бaгaтьox зoвнiшнix yмoв, зoкpeмa 

вiд тeмпepaтypи. Пpи тoчнo визнaчeнiй тeмпepaтypi мaгнiтнa пpoникнicть 

дocягaє cвoгo мaкcимaльнoгo знaчeння. Цю тeмпepaтypy нaзивaють 

тeмпepaтypoю Кюpi. Тaкий xapaктep тeмпepaтypнoї зaлeжнocтi мaгнiтнoї 

пpoникнocтi пoяcнюєтьcя пiдвищeнням pyxливocтi дoмeнниx cтiнoк iз 

зpocтaнням тeмпepaтypи, щo cпpияє pocтy нaмaгнiчeнocтi. Пpoтe пpoцec 

iнтeнcифiкaцiї pyxy мeж дoмeнiв нe мoжe пpoтiкaти бeзмeжнo. Дiйcнo, 

пicля дocягнeння тeмпepaтypи Кюpi тeплoвий pyx cтaє нacтiльки 

iнтeнcивним, щo йoгo eнepгiї дocить для pyйнaцiї дoмeнiв. Цe oзнaчaє, щo 

peчoвинa втpaчaє cвoї фepoмaгнiтнi влacтивocтi i пepexoдить y 

дiaмaгнiтний cтaн. Тaким чинoм, тeмпepaтypний iнтepвaл фyнкцioнyвaння 

фepoмaгнiтниx мaтepiaлiв y пpилaдax eлeктpoннoї тexнiки є oбмeжeним 

пoвepx тeмпepaтypoю Кюpi. % 

Мaгнiтнi влacтивocтi фepoмaгнeтикiв знaxoдятьcя в тicнoмy зв'язкy з 

нaявнicтю в ньoмy мexaнiчниx нaпpyг. Взaємoзв'язoк мexaнiчниx 

дeфopмaцiй з yтвopювaним ними мaгнiтним пoлeм звeтьcя 

мaгнiтocтpикцiєю. Poзpiзняють пpямий i oбepнeний мaгнiтocтpикцiйний 

eфeкт. З пpямим мaгнiтocтpикцiйним eфeктoм звичaйнo зв'язyють змiнy 

гeoмeтpичниx poзмipiв мaтepiaлy в мaгнiтнoмy пoлi. Oбepнeний eфeкт 

вiдoбpaжaєтьcя в змiнi нaмaгнiчeнocтi peчoвини пpи пpиклaдeннi дo ньoгo 

мexaнiчниx нaпpyг. Мaгнiтocтpикцiйнi eфeкти шиpoкo зacтocoвyютьcя в 

piзнoмaнiтниx гaлyзяx eлeктpoннoї тexнiки. Зaзвичaй нa ocнoвi цьoгo 

явищa фyнкцioнyють piзнoмaнiтнi пepeтвopювaчi для гeнepaцiї i пpийoмy 

звyкoвиx aбo yльтpaзвyкoвиx кoливaнь. Мaгнiтocтpикцiйнi пepeтвopювaчi 

вiдpiзняє дocить виcoкий ККД aж дo 70 - 80 % нaвiть пpи пiдвищeниx 
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чacтoтax. Тpaдицiйнa oблacть зacтocyвaння циx пepeтвopювaчiв - мeдичнi 

пpилaди yльтpaзвyкoвoї дiaгнocтики. 

Мaгнiтнi пapaмeтpи мaтepiaлy зaлeжaть вiд чacтoти зoвнiшньoгo 

мaгнiтнoгo пoля. Кpивa, щo oпиcyє зaлeжнicть В(Н) y швидкoзмiннoмy 

мaгнiтнoмy пoлi, звeтьcя динaмiчнoю пeтлeю гicтepeзиcy. Чacтoтнa 

зaлeжнicть мaгнiтнoї пpoникнocтi фepoмaгнeтикa мaє тeндeнцiю дo 

змeншeння з pocтoм чacтoти. Ocнoвними чинникaми, щo визнaчaють тaкий 

xiд зaлeжнocтi, є втpaти нa пepeмaгнiчyвaння мaтepiaлy тa нa виxpoвi 

cтpyми. 

2.5 Гeнepaтopи eлeктpичниx iмпyльciв. Peлaкcaцiйнi гeнepaтopи. 

Мyльтивiбpaтopи. Пapaмeтpичнi вимipювaльнi пepeтвopювaчi. 

Гeнepaтopнi вимipювaльнi пepeтвopювaчi 

Вимipювaльнi гeнepaтopи є джepeлoм cтaбiльниx cигнaлiв зaдaнoї 

фopми, чacтoтy i aмплiтyдy якиx мoжнa змiнювaти y визнaчeниx 

мeжax. Зa дiaпaзoнoм чacтoт вимipювaльнi гeнepaтopи poздiляють нa 

низькoчacтoтнi (20 Гц…300 кГц), виcoкoчacтoтнi (30 кГц…300 МГц) тa 

нaдвиcoкoчacтoтнi (пoнaд 300 МГц). 

Дo низькoчacтoтниx нaлeжaть тaкoж гeнepaтopи iнфpaнизькиx 

чacтoт, нижня мeжa якиx cклaдaє coтнi aбo тиcячнi чacтки гepцa. 

A. Зa пpизнaчeнням i фopмoю виxiдниx cигнaлiв видiляють тaкi їx види: 

Г3,Г4 - гeнepaтopи cинycoїдниx cигнaлiв низькoї i виcoкoї чacтoти 

вiдпoвiднo; Г5,Г6 - гeнepaтopи iмпyльcниx i cпeцiaльнoї фopми cигнaлiв 

вiдпoвiднo. 

Б. Бiльшicть гeнepaтopiв cигнaлiв низькoї чacтoти пepeкpивaють 

дiaпaзoни звyкoвиx 20 Гц ... 20 кГц i yльтpaзвyкoвиx 20...200 кГц чacтoт, 

a дeякi з ниx (Г3-105, Г3-110) - i дiaпaзoн вiдeoчacтoт 20 кГц ... 10 

МГц. Виxiднa пoтyжнicть пpи yзгoджeнoмy нaвaнтaжeннi гeнepaтopiв 

peгyлюєтьcя вiд 1 мВт дo 10 Вт.  

  В yзгoджeнoмy peжимi (вxiдний oпip нaвaнтaжeння дopiвнює 

виxiднoмy oпopy гeнepaтopa) гeнepaтop вiддaє в нaвaнтaжeння 

мaкcимaльнy пoтyжнicть. Для зaбeзпeчeння peжимy poбoти гeнepaтopa, 

близькoгo дo yзгoджeнoгo, пapaлeльнo зoвнiшньoмy нaвaнтaжeнню 

вмикaєтьcя внyтpiшнє нaвaнтaжeння (зaзвичaй дopiвнює 600 Oм) зa 

дoпoмoгoю пepeмикaчa S, poзмiщeнoгo нa пepeднiй пaнeлi гeнepaтopa. 

Iнкoли, нaпpиклaд пpи вимipювaнняx y лiнiяx зв‘язкy, виникaє пoтpeбa в 

зaбeзпeчeннi cимeтpичнoгo вiднocнo кopпycy (зeмлi) виxoдy гeнepaтopa. 

Цe дocягaєтьcя зacтocyвaнням yзгoджyвaльнoгo тpaнcфopмaтopa , 

пepвиннa oбмoткa якoгo вмикaєтьcя дo виxoдy пiдcилювaчa. 

Вимipювaч виxiднoї нaпpyги гeнepaтopa являє coбoю випpямний 

aбo eлeктpoнний вoльтмeтp, шкaлa якoгo пpoгpaдyйoвaнa в CКЗ 

cинycoїднoї нaпpyги. Вoльтмeтp вмикaєтьcя нe нa виxoдi гeнepaтopa, 

a пepeд aтeнюaтopoм. Нaпpyгa нa виxoдi гeнepaтopa визнaчaєтьcя 
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мнoжeнням пoкaзy вoльтмeтpa нa кoeфiцiєнт дiлeння, який oтpимyють зa 

шкaлoю aтeнюaтopa. 

В. Гeнepaтopи cигнaлiв виcoкoї чacтoти гeнepyють cинycoїднi 

нaпpyги в дiaпaзoнi чacтoт дo 300 МГц. Пpи нeoбxiднocтi виxiднa 

нaпpyгa мoжe бyти пpoмoдyльoвaнa зa aмплiтyдoю aбo чacтoтoю. 

Yзaгaльнeнa cтpyктypнa cxeмa виcoкoчacтoтнoгo гeнepaтopa 

нaвeдeнa нa pиc. 12. Зaдaвaльний гeнepaтop викoнyєтьcя, як пpaвилo, зa 

LC-cxeмoю з бaгaтьмa мeжaми вимipювaння (6-8 пiддiaпaзoнiв). 

Чacтoтнi пiддiaпaзoни ycтaнoвлюютьcя змiнoю кoтyшoк, a в cepeдинi 

кoжнoгo пiддiaпaзoнy пepecтpoювaння чacтoти здiйcнюєтьcя змiнoю 

ємнocтi кoндeнcaтopa. З виxoдy зaдaвaльнoгo гeнepaтopa cинycoїднa 

нaпpyгa пoдaєтьcя oднoчacнo в ocнoвний i дoпoмiжний кaнaли. 

Дoпoмiжний кaнaл cклaдaєтьcя iз шиpoкocмyгoвoгo пiдcилювaчa 1 

(ШП1) i пpизнaчaєтьcя для вмикaння дo “Виxoдy 1В” (нaпpиклaд, 

чacтoтoмipa) з мeтoю кoнтpoлю чacтoти гeнepaтopa. Ocнoвний кaнaл 

включaє мoдyлятop, ШП2, виcoкoчacтoтний aтeнюaтop (Aт.ВЧ), cиcтeмy 

aвтoмaтичнoгo peгyлювaння piвня нaпpyги (APP), кaнaл здiйcнeння 

зoвнiшньoї aбo внyтpiшньoї aмплiтyднoї мoдyляцiї виxiднoгo cигнaлy 

(aтeнюaтop низькoї чacтoти (Aт.НЧ), peгyлятop oпopнoї нaпpyги, 

гeнepaтop НЧ, пepeмикaч S1), пpиcтpiй кoнтpoлю пapaмeтpiв виxiднoї 

нaпpyги (дeтeктop 2, пepeмикaч S2, вoльтмeтp V) i джepeлo живлeння. 

Чacтoтy виxiднoї нaпpyги гeнepaтopa визнaчaє зaдaвaльний гeнepaтop, a 

ycтaнoвлeння пoтpiбнoгo знaчeння aмплiтyди нaпpyги гeнepaтopa 

здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю cиcтeми APP. Cиcтeмa APP cклaдaєтьcя з 

peгyлятopa oпopнoї нaпpyги, дeтeктopa 1, дифepeнцiaльнoгo 

пiдcилювaчa пocтiйнoгo cтpyмy (ППC).Виxiдний cигнaл ocнoвнoгo 

кaнaлy дeтeктyєтьcя i пoдaєтьcя нa oдин iз вxoдiв ППC, нa йoгo дpyгий 

вxiд нaдxoдить cигнaл з peгyлятopa oпopнoї нaпpyги. 

  Г. Pяд cyчacниx гeнepaтopiв yльтpaвиcoкoї чacтoти (Г4-107, Г4-116, 

Г4-129 тa iн.) пoбyдoвaнi зa пpинципoм дiлeння (мнoжeння) чacтoти. 

Вoни вiдpiзняютьcя вiд poзглянyтиx вищe тiльки пpинципoм poбoти 

зaдaвaльнoгo гeнepaтopa. 

 Д. Гeнepaтopи iмпyльcниx cигнaлiв виpoбляють eлeктpичнi cигнaли 

пpямoкyтнoї фopми з нopмoвaними пapaмeтpaми. Poзpiзняють 

гeнepaтopи: бeзпepepвниx пocлiдoвнocтeй iмпyльciв з oднaкoвими 

пapaмeтpaми; cepiй oднaкoвиx iмпyльciв, y тoмy чиcлi й пapниx 

iмпyльciв; кoдoвиx гpyп (пaкeтiв) iмпyльciв, кoжeн з якиx мoжe 

вiдpiзнятиcя вiд iншиx oдним aбo кiлькoмa пapaмeтpaми. Кpiм 

пepeлiчeниx cигнaлiв гeнepaтopи виpoбляють cинxpoнiзyючi iмпyльcи 

тiєї caмoї чacтoти, якi викopиcтoвyютьcя для зaпycкy piзниx cxeм. 

Peлaкcaцiйнi гeнepaтopи дaють iмпyльcи iз пилкoпoдiбнoю фopмoю. 

В ocнoвi poбoти cxeми лeжить пpинцип poзpяджeння кoндeнcaтopa, 

пpaцюючoгo paзoм з кoмyтyючим пpиcтpoєм, нaпpиклaд, тиpиcтopoм.  
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Мyльтивiбpaтop дaє iмпyльcи пpямoкyтнoї фopми. 

 

 

 Pиc. 12 Cтpyктypнa cxeмa гeнepaтopa cигнaлiв виcoкoї чacтoти 

Гeнepaтopи iмпyльciв зaбeзпeчyють ocнoвнy вiднocнy пoxибкy зaдaння 

чacтoти, тpивaлocтi i чacoвoї зaтpимки ±3...10 % 

3. Вимipювaння нeeлeктpичниx вeличин. Iнфopмaцiйнi 

cиcтeми. Cиcтeми aвтoмaтичнoгo кoнтpoлю 

3.1 Вимipювaння нeeлeктpичниx вeличин. Вимipювaння тeмпepaтypи, 

вологості. Iнcoляцiя тa aктинoмeтpичнi пpилaди. Вимipювaння тиcкy, 

витpaт гaзy тa вoди, швидкості водних і повітряних потоків. 

Вимipювaння гeoмeтpичниx i мexaнiчниx вeличин. Вимipювaння 

кoнцeнтpaцiї piдкoї i гaзoпoдiбнoї cepeдoвищa. Вимipювaння 

paдioaктивнocтi тa дoз випpoмiнювaння. Вимipювaння cпeктpiв 

ioнiзyючoгo випромінювання 

 Параметри довкілля, за якими потрібно здійснювати контроль 

– це перш за все фізичні величини неелектричного походження. Це 

температура, вологість, концентрація забруднюючих домішок, швидкість 

потоків, пpoзopіcть piдин тa гaзoвиx сумішей, радіоактивність та 

ін. 86,4,1  .  

Щoб вимipяти тy чи iншy нeeлeктpичнy вeличинy, її пoтpiбнo 

зaвчacнo пepeтвopити в eлeктpичний cигнaл  5,3,2 . Тaкe пepeтвopeння 

здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю пepвинниx пepeтвopювaчiв. Cпpoщeнa 
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cтpyктypнa cxeмa вимipювaльнoгo пpиcтpoю мaє пepвинний пepeтвopювaч, 

eлeктpичнe вимipювaльнe кoлo, виxiдний пpиcтpiй  5 .  

. Вимipювaльнa нeeлeктpичнa вeличинa x нaдxoдить нa вxiд 

пepвиннoгo пepeтвopювaчa, в якoмy пepeтвopюєтьcя в eлeктpичний cигнaл 

y(x). Цeй cигнaл пepeтвopюєтьcя y вимipювaльнoмy кoлi в дpyгий 

eлeктpичний cигнaл y тa cпpиймaєтьcя виxiдним пpиcтpoєм. Шкaлa 

виxiднoгo пpиcтpoю α(x) гpaдyюєтьcя бeзпocepeдньo в знaчeнняx 

нeeлeктpичнoї вeличини X. 

Зa пpинципoм дiї пepвиннi пepeтвopювaчi пoдiляютьcя нa peзиcтивнi, 

eлeктpoмaгнiтнi, eлeктpocтaтичнi, тeплoвi. 

Peзиcтивнi пepeтвopювaчi пiдpoздiляютьcя нa peocтaтнi тa 

тeнзoчyтливi. Poбoтa ocтaннix зacнoвaнa нa вимipювaннi eлeктpичнoгo 

oпopy в зaлeжнocтi вiд мexaнiчнoї дeфopмaцiї пpoвiдникa чи 

нaпiвпpoвiдникa. 

Eлeктpoмaгнiтнi пepeтвopювaчi пiдpoздiляютьcя нa iндyктивнi, 

мaгнiтoпpyжнi тa iндyкцiйнi. 

Iндyктивнi пepeтвopювaчi yявляють кoтyшкy iндyктивнocтi з 

мaгнiтoпpoвoдoм, пapaмeтpи якoгo змiнюютьcя пiд дiєю вимipювaльнoї 

вeличини x . 

Мaгнiтoпpyжнi пepeтвopювaчi yявляють coбoю piзнoвид iндyктивниx 

пepeтвopювaчiв iз зaмкнeним мaгнiтoпpoвoдoм, a iндyкцiйнi – кoтyшкy, в 

якiй нaвoдитьcя e.p.c. пpи пepeмiщeння її в пocтiйнoмy мaгнiтнoмy пoлi 

Eлeктpoмaгнiтнi пepeтвopювaчi викopиcтoвyють для вимipювaння 

швидкocтi, лiнiйнoгo тa кyтoвoгo пepeмiщeння тa iншиx вeличин, 

пoпepeдньo пepeтвopeниx в пepeмiщeння. 

Eлeктpocтaтичнi пepeтвopювaчi пiдpoздiляютьcя нa ємнicнi тa 

п'єзoeлeктpичнi. Y ємнicниx пepeтвopювaчax змiнюєтьcя ємнicть пiд дiєю 

вимipювaльнoї вeличини. Poбoтa п'єзoeлeктpичниx пepeтвopювaчiв пoлягaє 

в виникнeннi e.p.c. в дeякиx кpиcтaлax пiд дiєю мexaнiчниx cил.  

Eлeктpocтaтичнi пepeтвopювaчi викopиcтoвyютьcя пpи вимipювaльнi 

cили, тиcкy вoлoгocтi cипyчиx peчoвин, пepeмiщeння тa кiлькocтi 

peчoвини. 

Дiя тeплoвиx пepeтвopювaчiв ocнoвaнa нa тeплoвиx пpoцecax: 

нaгpiвaннi, oxoлoджeннi, тeплooбмiнy тa iншe. Вoни пoдiляютьcя нa 

тepмopeзиcтивнi тa тepмoeлeктpичнi. В тepмopeзиcтopax викopиcтoвyєтьcя 

зaлeжнicть oпopy пpoвiдникa aбo нaпiвпpoвiдникa вiд тeмпepaтypи. Для 

вимipювaння їx oпopiв викopиcтoвyють чacтiшe мocтoвi cxeми. 

Дiя тepмoeлeктpичниx пepeтвopювaчiв ocнoвaнa нa виникнeннi e.p.c. пpи 

нaгpiвaннi aбo oxoлoджeннi cпaю двox piзнopiдниx пpoвiдникiв 

(тepмoпapи).  

Тeплoвi пepвиннi пepeтвopювaчi викopиcтoвyютьcя, як пpaвилo, для 

вимipювaння тeмпepaтypи. Є eлeктpoxiмiчнi, ioнiзaцiйнi, фoтoeлeктpичнi 
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пepeтвopювaчi тa iншi. Вoни пpизнaчeнi для вимipювaння cклaдy тa 

кoнцeнтpaцiї poзчинiв тa гaзiв, пpoзopocтi piдин тa гaзoвиx cyмiшeй, 

тeмпepaтypи тa гeoмeтpичниx пapaмeтpiв. 

В eнepгeтичниx ycтaнoвкax i cиcтeмax тeплoтexнiчнi вимipювaння 

cлyжaть для бeзпepepвнoгo виpoбничoгo кoнтpoлю зa poбoтoю 

ycтaткyвaння. 

Клacифiкaцiя пpилaдiв для вимipювaння вoлoгocтi пoвiтpя  

Пiд вoлoгicть пoвiтpя poзyмiють вмicт вoдянoї пapи – oднoгo з 

нaйвaжливiшиx  гaзoвиx кoмпoнeнтiв aтмocфepнoгo пoвiтpя. 

Кoнцeнтpaцiю  вoдянoї пapи в пoвiтpi oцiнюють цiлoю низкoю пoв’язaниx 

мiж coбoю вeличин, якi нaзивaють гiгpoмeтpичними. Acпipaцiйний 

пcиxpoмeтp викopиcтoвyєтьcя для визнaчeння тeмпepaтypи i вoлoгocтi  

пoвiтpя  y cклaдi  кoмплeктниx лaбopaтopiй ПOCТ-1 i ПOCТ-2  

Copбцiйнi  мeтoди бaзyєтьcя нa зaлeжнicть дeякиx фiзичниx 

влacтивocтeй гiгpoмeтpичниx тiл вiд кiлькocтi copбoвaнoї ними з пoвiтpя 

вoди. Якa знaxoдитьcя в cтaнi динaмiчнoї piвнoвaги з вoдянoю пapoю в 

пoвiтpi. 

Види гiгpoмeтpiв: 

- Дeфopмaтивнi гiгpoмeтpи 

- Eлeктpocтaтичнi гiгpoмeтpи 

- Гiгpиcтopи 

 Клacифiкaцiя пpилaдiв для вимipювaння тeмпepaтypи 
Пpилaди для вимipювaння тeмпepaтypи poздiляютьcя зaлeжнo вiд 

викopиcтoвyвaниx ними фiзичниx влacтивocтeй peчoвин нa нacтyпнi гpyпи 

з дiaпaзoнoм пoкaзaнь.  Icнyють  дocить бaгaтo видiв тepмoмeтpiв, якi 

вiдpiзняютьcя нacaмпepeд. Пpинципoм дiї тepмoмeтpичнoгo тiлa. Cepeд 

ниx нaйбiльш пoшиpeння в пpaктицi кoнтpoлю пpиpoднoгo cepeдoвищa 

знaйшли: 

 Cклянo-piдиннi тepмoмeтpи, y якиx poль ТТ  вiдiгpaє 

тepмoмeтpичнa piдинa, oб’єм якoї змiнюєтьcя пpи змiнi 

тeмпepaтypи. 

 Тepмoмeтpи oпopy, y якиx фyнкцiю ТТ викoнyють тepмopeзиcтopи 

piзниx видiв. Y пpaктицi кoнтpoлю зaбpyднeння пpиpoднoгo 

cepeдoвищa нaйчacтiшe викopиcтoвyють мeтaлeвi – мiднi чи 

плaтинoвi – тepмopeзиcтopи.  Пpиклaдoм викopиcтaння  пpилaдy є 

блoк вимipювaння тeмпepaтypи пoвiтpя диcтaнцiйнoї 

мeтeopoлoгiчнoї cтaнцiї М-49, щo вxoдить  дo cклaдy  кoмплeкcнoї  

лaбopaтopiї ПOCТ-1 

 Дефopмaцiйнi тepмoмeтpи, y якиx poль ТТ вiдiгpaє твepдe тiлo, 

лiнiйнi poзмipи якoгo змiнюєтьcя пpи змiнi тeмпepaтypи. 

 Бeзкoнтaктнi мeтoди вимipювaння тeмпepaтypи – piзниx oб’єктiв 

зeмнoї пoвepxнi тa aтмocфepи. Вимipювaння iнтeгpaльнoї 

тeмпepaтypи дocлiджyвaниx тepитopiй i aквaтopiй дoзвoляє 
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oцiнювaти piвeнь їxньoгo зaбpyднeння. Бeзкoнтaктнi мeтoди 

вимipювaння тeмпepaтypи  cepeдoвищa бaзyєтьcя нa зaлeжнocтi 

iнтeнcивнocтi i cпeктpaльнoгo cклaдy вимipювaння вiд тeмпepaтypи 

випpoмiнюючoгo тiлa. 

 Для вимipювaння iнтeнcивнocтi пpямoї coнячнoї paдiaцiї 

викopиcтoвyють aктинoмeтpи, poзciянoї тa cyмapнoї – пipaнoмeтpи, 

вiдбивaльнoї здaтнocтi – aльбeдoмeтpи, paдiaцiйнoгo бaлaнcy – 

бaлaнcoмipи. 

 Пpи poбoтi з aктинoмeтpичними пpибopaми зaпиcyють cepeднiй 

coнячний чac (tm) пoчaткy i кiнця cпocтepeжeнь з тoчнicтю дo 1 xв., 

poзpaxoвyють cepeднiй coнячний чac cepeдини cпocтepeжeнь, 

вiдмiчaють xмapнicть, cтaн coнячнoгo диcкy i aтмocфepнi явищa. 

 Для вимipювaння пpямoї coнячнoї paдiaцiї нaйбiльшe 

poзпoвcюджeний тepмoeлeктpичний aктинoмeтp. 

Вимірювання швидкості водних і повітряних потоків 

У практиці контролю забруднення природного середовища виникає 

необхідність оцінювати швидкість руху двох середовищ: водного і повіт-

ряного. У першому випадку мова йде про швидкість течії (у річці, морі 

тощо), у другому - про швидкість вітру. 

Швидкістю течії (вітру) називають горизонтальну складову вектора 

швидкості переміщення відповідного середовища відносно нерухомої точ-

ки земної поверхні. Для опису вектора швидкості потоку використовують 

два основних способи: 

■ вказуються довжина V вектора швидкості і його напрямок φ у 

просторі; 

■ вказуються складові вектора швидкості Vх і Vу по деяких осях X та 

У. 

В практиці вимірювань частіше застосовується перший спосіб. 

Величину V, як і весь вектор, називають швидкістю течії (вітру) і 

вимірюють у метрах за секунду (іноді - у кілометрах за годину). Величину 

φ називають напрямком течії (вітру) і розуміють під нею азимут точки, 

відкіля переміщається потік. Вимірюють кут φ у градусах і відраховують 

його, починаючи з півночі, за годинниковою стрілкою. 

Крім цього, напрямок вітру також визначають у румбах горизонту за 

16-румбовою системою. Ця система використовує для позначення румбів 

початкові букви назв сторін світу: північ (Пв), південь (Пд), схід (С) і захід 

(3). Іноді з цією метою використовують латинські букви, відповідно: N, S, 

Е та W.  При позначенні проміжних румбів називають обидва румби, між 

якими знаходиться даний напрямок вітру, причому першим називають 

основний румб. Основних румбів два: північ N (Пв) і південь S (Пд). Таким 

чином, якщо напрямок вітру приходиться між півднем і заходом, то він по-

значається ПдЗ і називається південно-західним. Якщо напрямок вітру 

приходиться посередині між ПдЗ і Пд, то його позначають ПдПдЗ, у першу 
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чергу, вказуючи основний румб Пд, а потім похідний - ПдЗ. 

 

Практика вимірювань швидкості і напрямку потоку в різних умовах 

показує, що вони міняються майже безупинно. Ця властивість особливо 

помітна у вітру. Значна мінливість величин V і φ робить їхні миттєві зна-

чення дуже хитливими характеристиками потоку. Тому при вимірюваннях 

прийнято визначати не миттєві, а усереднені значення швидкості і напрям-

ку: Vср і Vср. Інтервал усереднення, як правило, складає від 1 до 10 

хвилин - у залежності від задачі вимірювань і використовуваної апаратури. 

Прилади, що служать для вимірювань швидкості вітру, називають 

анемометрами. Прилади, які вимірюють одночасно швидкість і напрямок 

вітру, називаються анеморумбометрами. Прилади, що реєструють ці 

величини, називають анеморумбографами. Швидкість і напрямок вітру 

прийнято вимірювати на висоті близько 10 метрів над поверхнею землі. 

Прилади, що використовуються для вимірювань швидкості морських і 

річкових течій, називаються гідрометричними млинками. Прилади, які 

вимірюють одночасно швидкість і напрямок течії, називають вимірниками 

течії. Глибина занурення приладів у поверхневих водах суші, як правило, 

не перевищує 20 м, у морському середовищі вона може досягати декількох 

тисяч метрів. 

Вимірювання швидкості потоку 

Принципи дії існуючих вимірників модуля швидкості повітряних і 

водних потоків досить різноманітні. Існують вимірники, в основу яких по-

кладені залежності від швидкості потоку усіляких фізичних величин: ме-

ханічних переміщень тіл різної форми, інтенсивності теплообміну тіл із 

середовищем, швидкості переносу заряджених частинок, швидкості поши-

рення звукових хвиль і т.д. 

Найбільше поширення в практиці вимірювань одержали прилади, які 

базуються на перетворенні швидкості потоку в механічне переміщення. Це 

переміщення може бути як поступальним, так і обертальним. На цей час 

широке застосування одержали прилади, у яких здійснюється перетворен-

ня швидкості потоку V у кутову швидкість обертання ω. 

Типова структурна схема такого приладу представлена на рис. 13. 

             

           V                ω               y               N 

                      1              2               3        

 

 

Рис. 13 - Типова структурна схема вимірника швидкості потоку.    

      1 - первинний вимірювальний перетворювач; 

2 -  вторинний вимірювальний перетворювач; 

3 - відліковий (реєструючий) пристрій. 

Первинний вимірювальний перетворювач такого приладу перетво-



 39 

рює швидкість потоку V у кутову швидкість обертання ω. Вторинний 

вимірювальний перетворювач перетворює величину ω у величину У, як 

правило, електричну і більш зручну для подальших перетворень. 

Первинні перетворювачі вимірників швидкості потоку. Функцію 

первинного перетворювача у вимірниках швидкості потоку виконують 

спеціальні пристрої, називані млинками. Під дією тиску, створюваного 

потоком, млинки обертаються з кутовою швидкістю ω, яка залежить від 

швидкості потоку V. Причому залежність  ω  від V у сталому стані 

близька до лінійної. 

У залежності від виду чутливих елементів, які безпосередньо 

сприймають тиск потоку розрізняють два основних види млинків: 

♦ чашкові, з чутливими елементами у вигляді порожніх півсфер 

чи півеліпсоїдів обертання; 

♦ гвинтові, з чутливими елементами у вигляді лопатей певної 

форми. 

Основні особливості перелічених млинків. 

Чашкові млинки. До складу чашкового млинка входять три або 

чотири чашки, укріплені за допомогою стрижнів, радіально розташо-

ваних в одній площині, перпендикулярній до осі обертання. Усі чашки 

знаходяться на рівній відстані від центру і при обертанні млинка орієнту-

ються опуклостями в один бік. Вісь обертання млинка, як правило, розта-

шовується вертикально. 

В основі роботи чашкових млинків лежить розходження в тиску, 

який чинить потік на увігнуті та опуклі поверхні чашок. Оскільки 

чашкові млинки набули найбільшого застосування для вимірювань 

швидкості вітру, нижче розглядаються їхні властивості стосовно роботи 

в повітряному середовищі. 

Схема чотиричашкового млинка, називаного хрестом Робінзона, 

представлена на рис. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14- Схема чотиричашкового млинка (хреста Робінзона). 

1,.. .,4 - чашки; V - швидкість вітру; ω - кутова швидкість обертання 

млинка. 

Вісь обертання млинка проходить через точку 0. Розглянемо сили, які 

діють на чашки в зазначеному на схемі положенні. Приймемо, що у по-



 40 

чатковий момент часу швидкість потоку дорівнює нулю і млинок нерухо-

мий. Збільшимо швидкість вітру стрибком до деякого постійного значення 

V. Напрямок вітру показаний на рисунку стрілками. 

З появою вітру на чашки млинка починає діяти тиск повітряного по-

току. Причому рівень цього тиску залежить від орієнтації чашки відносно 

напрямку потоку. 

На чашку 1 діє тиск Р1, який прагне повернути млинок за годиннико-

вою стрілкою. На чашку 2 діє тиск Р2, який прагне повернути млинок 

проти годинникової стрілки. Оскільки чашка 1 розташована щодо потоку 

увігнутою поверхнею, а чашка 2 - опуклою виявляється, що Р1 > Р2 і 

сумарний момент сил, створених цими тисками, буде повертати млинок за 

годинниковою стрілкою. 

На чашки 3 та 4 вітер буде впливати однаково і практично не створить 

моментів для повороту млинка. Але як тільки вся система повернеться на 

деякий кут за годинниковою стрілкою, чашка 3 буде зорієнтована щодо 

вітру увігнутою стороною, а чашка 4 - опуклою. Оскільки тиск вітру на 

чашку 3 буде більше ніж на чашку 4, сумарний момент буде продовжувати 

повертати млинок за годинниковою стрілкою. 

Завдяки такій дії потоку на чашки, млинок буде обертатися за годин-

никовою стрілкою з усе більшою швидкістю, тобто рухатися з прискорен-

ням. Однак у міру зростання швидкості обертання млинка швидкість пото-

ку відносно чашок буде змінюватися: вона буде зменшуватися для "увігну-

тої чашки", що рухається уздовж потоку, і збільшуватися для "опуклої ча-

шки", що рухається назустріч потоку. 

При цьому більший тиск вітру, діючий на увігнуті сторони чашок, 

буде убувати, а менший тиск, діючий на опуклі  сторони - зростати. У ре-

зультаті розходження між моментами буде скорочуватися, приводячи до 

зменшення сумарного обертального моменту і зниження прискорення. На-

решті, при певній швидкості обертання прискорення упаде до нуля, і рух 

млинка стане рівномірним. Установиться постійна кутова швидкість обер-

тання млинка со0. 

Знайдемо зв'язок між величиною ω і швидкістю вітру V, тобто ви-

значимо функцію перетворення чашкового млинка. Для цього запишемо 

загальний вираз для моменту сили, діючого на і-ту чашку. Він має такий 

вигляд:                                     

                                               Mi = Pi Si Ci  , 

де Si  - площа перерізу чашки; Ci  - аеродинамічний коефіцієнт, що 

залежить від форми і розмірів чашки, а також від характеру руху 

повітряного потоку (ступеня турбулентності); Pi - тиск на чашку, 

створюваний повітряним потоком і визначений рівнянням Бернуллі. 

Для першої і другої чашок швидкості будуть дорівнювати 

U1 = V - W, 

U2 = V - W, 
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де W - лінійна швидкість рівномірного руху центрів чашок, яка 

дорівнює 

W = ω0 r, 

 

де r - радіус обертання. 

У сталому стані кутова швидкість обертання млинка постійна, отже, 

сумарний момент сил, діючих на чашки, дорівнює нулю.  

При цьому момент сил, який повертає млинок за годинниковою 

стрілкою, вважається позитивним та, з урахуванням деяких спрощень та 

математичних скорочень,  дорівнює: M1 = (V-W)2 C1 , а момент сил, який 

повертає млинок проти годинникової стрілки, вважається негативним та, з 

урахуванням деяких спрощень  та математичних скорочень, дорівнює:  M2 

= (V+W)2 C2 

Дослідження різних чашкових млинків показали, що незалежно від 

форми і розмірів чашок, відношення аеродинамічних коефіцієнтів С1 та С2 

залишається приблизно постійним: C1/C2 = 4.  

Відтак, можна записати:  4(V-W)2  = (V+W)2. 

 

Звідси:    W = 1/3 V 

Таким чином, лінійна швидкість центрів чашок  W визначається 

швидкістю вітру і виявляється в три рази менше ніж значення V. 

На основі вищевикладеного одержуємо шукану залежність сталої 

кутової швидкості обертання млинка ω від швидкості вітру V. Вона має 

досить простий вигляд:  

ω = V / 3r  = kV, 

де k = 1/ (3r) – коефіцієнт перетворення млинка. 

 

Очевидно, функція перетворення чашкового млинка лінійна. Ще од-

ним достоїнством такого млинка є відсутність необхідності орієнтувати 

його відносно напрямку повітряного потоку. 

Гвинтові млинки. Гвинтові млинки, які застосовуються для 

вимірювань швидкості водних і повітряних потоків, мають декілька (дві- 

три і більше) лопатей різної форми і розмірів, які можуть бути пласт-

масовими чи металевими, збірними чи литими. 

Прийнято називати гвинтовий млинок, що використовується для ви-

мірювань швидкості вітру, повітряним гвинтом, а для вимірювань швидко-

сті течії - лопатевим гвинтом.  

Під дією потоку, що набігає на гвинт уздовж його осі, гвинтовий 

млинок, як і чашковий, починає обертатися спочатку прискорено. Потім 

його кутова швидкість стабілізується і через якийсь час стає постійною, 

залежною від швидкості потоку. 



 42 

Відзначимо, що дія потоку на всі лопаті гвинта однакова. Це істотно 

відрізняє гвинтовий млинок від чашкового, у якого внески різних чашок у 

створення обертального моменту істотно розрізняються. Завдяки зазначе-

ній особливості, момент, що обертає гвинт, виявляється значно більшим, 

ніж момент, що обертає чашковий млинок. 

Це перевага особливо важлива для повітряного гвинта, якщо він ви-

користовується в районах, де в холодну пору року досить часто буває оже-

ледь. Гвинтовий млинок переборює обледеніння, що сковує його рух, зна-

чно краще від чашкового. 

Знайдемо функцію перетворення гвинта, тобто зв'язок між швидкістю 

потоку V і кутовою швидкістю обертання гвинта ω0 у сталому стані. 

Зробимо це на прикладі гвинта, що працює в повітряному потоці, і поши-

римо отримані висновки на лопатевий гвинт, що веде себе у водному по-

тоці аналогічним чином. 

Для вирішення поставленої задачі розглянемо одну з лопатей повіт-

ряного гвинта (рис. 8.3 а). Виділимо на цій лопаті елементарну ділянку 

шириною ∆r, яка знаходиться на відстані r від центру О гвинта. Переріз 

виділеної ділянки показаний на рис. 8.3 б. Ця ділянка обертається з ліній-

ною швидкістю, вектор якої позначений на рисунку Wr. Вектор швидкості 

повітряного потоку Ur відносно виділеної ділянки є різницею векторів V і 

W спрямований під кутом α до поверхні лопаті. Цей кут, називаний кутом 

атаки, дуже малий і, як правило, не перевищує 3...5 градусів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.15 - До розрахунку функції перетворення гвинтового млинка. 

 

З трикутника швидкостей, утвореного векторами V і  W випливає: 

 

Wr = V tgβ  , 

 

де β - кут, визначуваний очевидним співвідношенням 

 

β =φ-α ≈ φ 

β - кут розвороту ділянки лопаті на відстані  r  від центру 

Кутова швидкість ω0 виділеної елементарної ділянки (і всієї лопаті в 

цілому) визначається має такий вигляд: 
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ω0 = Wr/r = tgφ V/r = kV, 

 

де k – коефіцієнт, що визначається виразом 

 

k = tgφ / r 

 

Умовою ефективного використання всіх елементарних ділянок лопаті 

є забезпечення такого закону зміни φ по довжині лопати, щоб коефіцієнт k 

залишався незмінним для всіх її ділянок. Залежність φ(r)  має такий вигляд: 

 

φ = arktg (k r) 

Оскільки виготовлення таких гвинтів викликає певні технологічні 

труднощі, на практиці нерідко застосовують багатолопатні повітряні гвин-

ти з укороченими плоскими лопатями, укріпленими на стрижнях. Такий 

гвинт часто називають крильчаткою.  Він використовується, наприклад, в 

анеморумбометрі М-47, який входить до складу пересувної лабораторії 

"Атмосфера II" і в блоці вимірювання швидкості вітру метеорологічної 

станції М-49, що входить до складу комплектної лабораторії ПОСТ-1 . 

Відмітимо, що для вимірювання швидкості водних потоків застосо-

вуються як  гвинти з повними лопатями, так і крильчатки. 

Вторинні перетворювачі вимірників швидкості потоку. Задачею 

вторинних перетворювачів вимірників швидкості потоку є перетворення 

кутової швидкості обертання млинка ω0 в електричну величину.  

Для здійснення такого перетворення досить зручно скористатися ін-

дукційним перетворювачем — тахогенератором. На виході тахогенератора 

одержують змінну напругу, амплітуда якої залежить від кутової швидкості 

обертання ротора. Такий перетворювач використаний, наприклад, у 

приладах М-47 та М-49. 

Ще один спосіб вирішення поставленої задачі показаний на рис.16. 

Тут зображені схеми вимірників швидкості, в яких використовуються кон-

тактні пристрої. Такі вимірники часто називають контактними. 

 

 
Рис. 16 - Контактні вимірники швидкості потоку. 

а) 1 — штовхач; 2 — млинок; 3 - контактна група, 

б) 1 — магніт; 2 - геркон. 

На рис. 16 а показаний вимірник, в якому для вторинного перетво-

рення використовуються контактна група і штовхач. При обертанні млинка 
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штовхач періодично замикає контактну групу і відбувається формування 

електричних імпульсів. Відраховуючи кількості імпульсів N за строго ви-

значений час ∆t, можна визначити середню швидкість потоку Vсeр. 

Величина N дорівнює: N = n ∆t ,  

де n - кількість обертів млинка за одиницю часу, пов’язана з кутовою 

швидкістю його обертання ω0  відомим співвідношенням 

ω0 = 2π n  

Функцію перетворення вимірника швидкості потоку (зв'язок між 

величинами N і Vсeр) має такий вигляд: 

 

   N = k ∆t Vсeр / 2π  = a Vсeр  

де а - коефіцієнт перетворення приладу, що визначається виразом: 

a  =   k ∆t  / 2π 

Основним достоїнством розглянутого вторинного перетворювача є 

його простота, а недоліком - вкрай низька надійність, обумовлена зносом 

контактної групи. Для підвищення надійності перетворювача вдаються до 

різних прийомів. Наприклад, у гідрометричному млинку ГР-21М контакт-

ний перетворювач розміщений у водонепроникному корпусі і залитий олі-

єю. Однак істотного виграшу таке ускладнення конструкції звичайно не 

дає. 

Кращі експлуатаційні властивості мають прилади, у яких замість 

звичайної контактної групи використовується геркон (від слів: герметизо-

ваний контакт). У герконі контактна група являє собою пару тонких гнуч-

ких пластин з феромагнітного матеріалу, поміщених у скляну оболонку, 

заповнену інертним газом. Під впливом магнітного поля пластини геркона 

злипаються, приводячи до замикання контактів. Для створення магнітного 

поля використовується постійний магніт, що наближається до геркона на 

необхідну відстань. 

Спрощена схема приладу, побудованого з застосуванням геркону, 

показана на рис 16 б. Тут постійний магніт обертається млинком і пері-

одично викликає замикання контактів геркона. Такий вторинний перетво-

рювач використовується, наприклад, в анеморумбографі типу М-63 МР, 

що входить до складу комплектної лабораторії ПОСТ-2. Аналогічно 

побудований гідрометричний млинок типу ГР-99. 

Перспективним є використання у вимірниках швидкості потоку 

оптоелектронного перетворювача. У якому світловий потік, спрямований 

на приймач випромінювання, періодично переривається модулюючим 

диском. З виходу приймача випромінювання знімається послідовність 

електричних імпульсів, частота f яких залежить від швидкості обертання 

млинка таким чином: 

f = m k V / 2π 

де m - число отворів, розташованих по периферії модулюючого диска; 
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n - кількість обертів млинка за секунду. 

Функція перетворення оптоелектронного вимірника швидкості потоку 

набуває такого вигляду: 

f  =  V b, 

 де b - коефіцієнт перетворення приладу, що визначається виразом:   

b = m k / 2π, 

Частота імпульсів, які генеруються оптоелектронним перетворюва-

чем, виміряється за допомогою спеціальних електронних приладів, 

названих частотомірами. У цифрових частотомірах вимір частоти 

зводиться до виміру кількості імпульсів за строго визначений час. В 

аналогових частотомірах проводиться перетворення частоти імпульсів у 

силу струму, вимірювану за допомогою електромеханічного приладу. 

 Вимірювання напрямку потоку. Найчастіше для визначення 

напряму потоку використовуються первинні перетворювачі у вигляді 

твердої асиметричної (відносно вертикальної осі) системи з хвостовим 

оперенням з декількох пластин. Така система вільно обертається навколо 

вертикальної осі і під впливом потоку автоматично встановлюється вздовж 

нього. 

В оперенні більшості систем використовуються дві пластини, розта-

шовані під певним кутом. Така система, що називається Флюгаркою, вона 

має достатню чутливість і стійкість у потоці.  

 
 

Рис. 17 - Конструкція флюгарки з крильчаткою. 

 

Типова структурна схема вимірника напрямку потоку описаного типу 

представлена на рис. 8.7. В ній використовується вторинний 

вимірювальний перетворювач, який перетворює кут φ повороту 

первинного перетворювача у допоміжну величину V. Вона, як правило, 

електрична і зручна для відліку показань приладу. 

                    φ                  ψ                y               N 

                                1                2               3        
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1 - первинний вимірювальний перетворювач (флюгарка); 

2-  вторинний вимірювальний перетворювач; 

3 - відліковий (реєструючий) пристрій. 

φ – напрямок потоку;  

ψ – кут повороту первинного перетворювача;                 

N – показник приладу. 

 

Рис. 18 Типова структурна схема вимірника напрямку потоку. 

 

Умови роботи вимірників напрямку потоків в повітряних і водних 

середовищах трохи розрізняються. Це пов’язано, насамперед, з особливос-

тями кріплення корпусів приладів. У повітряному потопі корпус приладу, 

жорстко закріплюється відносно земної поверхні і строго орієнтується на 

північ. Під впливом вітру флюгарка вільно повертається відносно корпуса 

датчика.  

При вимірюваннях у водотоці корпус приладу опускається у воду на 

штанзі або тросі і він весь повертається під дією течії, виконуючи функцію 

флюгарки. 

Описана відмінність, передусім, позначається на будові вторинного 

перетворювача. Розглянемо принцип дії найбільш розповсюджених варіан-

тів вторинних перетворювачів, які використовуються у вимірниках напря-

мку вітру і водних течій. 

Вторинні перетворювачі румбометри. Румбометрами називають 

прилади для вимірювання напрямку вітру. Як уже відзначалося, корпус 

румбометра - жорстко закріплюється відносно земної поверхні. У цих 

умовах за допомогою вторинного перетворювача вирішується задача 

визначення кута повороту флюгарки φ відносно відомого напрямку на 

північ. 

Для рішення цієї задачі використовуються різні перетворювачі: від 

простих реостатних до досить складних сельсинних. Вибір відповідних 

перетворювачів визначається вимогами до точності, надійності, вартості й 

інших показників апаратури. 

У цифрових вимірювальних приладах задача перетворення кута по-

вороту флюгарки в електричний сигнал найпростіше вирішується за допо-

могою пристрою, називаного кодуючим диском (КД). 

Основною частиною КД є диск із прозорого матеріалу, на поверхні 

якого нанесений спеціальний візерунок. У результаті зчитування елементів 

цього візерунку за допомогою оптоелектронного перетворювача 

одержують комбінацію цифр двійкового коду. 

Вигляд цієї комбінації залежить від кута повороту диска. 

Загальне число кодових комбінацій, які можна утворити за допомогою 

двійкового коду, залежить від кількості його розрядів т і визначається 

таким співвідношенням: 
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N = 2т 

Наприклад, за допомогою трирозрядного коду (т = 3) можна утворити 

23 = 8 кодових комбінацій, вигляд яких представлений у таблиці. 

Таблиця 1.  Вид кодових комбінацій трирозрядного двійкового коду. 

 

Номер 

комбінації 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Вид комбінації 000 001 010 011 100 10

1 

11

0 

11

1  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19- Кодуючий диск. 

 

Для нанесення візерунка на диск його поверхня розбивається конце-

нтричними колами на декілька кілець. їх кількість дорівнює кількості роз-

рядів т використовуваного коду. Крім того, на поверхні диска виділяються 

сектори, кількість яких приймається рівною кількості використовуваних 

кодових комбінацій N. На рис. 8.8  показаний результат виконання зазна-

чених операцій для диска, з якого зчитується трьохелементний код. На по-

верхні цього диска виділено 3 кільця й утворені 8 секторів (вони мають 

номери від 0 до 7). 

Кожному сектору ставиться у відповідність певна кодова комбінація. 

Вона записується на диску шляхом зафарбовування певних ділянок цього 

сектору. Прозора ділянка сектора відповідає елементу коду «1», непрозора 

- елементу коду «0». На рис. 8.8  показаний вигляд диска з нанесеними на 

нього кодовими комбінаціями (непрозорі ділянки тут пофарбовані 

чорним). 

На зображеному диску молодшому розряду коду відповідає зовнішнє 

кільце, а старшому - внутрішнє. 

Кодуючий диск розташовують між джерелами світла Л і фотоеле-

ментами ФЕ, розміщеними по радіусу диска та обертається на валу «в».У 

моменти виміру на джерело світла «Л» подається напруга живлення і воно 

спалахує. При цьому пучки світла досягають тільки тих фотоелементів, які 
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у даний момент знаходяться проти прозорих ділянок диска. 

З освітлених фотоелементів знімається високий рівень сигналу, що 

інтерпретується як розряд коду «1». З фотоелементів, які знаходяться 

проти непрозорих ділянок, знімається низький (практично нульовий) 

рівень сигналу, що інтерпретується як розряд коду «0». 

При положенні диска, показаному на рис. 19, пучки світла проходять 

тільки на ФЕ1 та ФЕ3. За допомогою цих фотоелементів формуються 

розряди коду «1». Неосвітлений фотоелемент ФЕ2 формує розряд "0". У ре-

зультаті на виході енкодера ЕК формується кодова комбінація 101, що 

складається з двох одиниць і одного нуля. 

На практиці в румбометрах, як правило, використовується шести- 

елементний двійковий код, що дозволяє утворити 2б= 64 кодові комбінації. 

При цьому похибка визначення кута повороту флюгарки складає близько 6 

градусів (360 / 64 = 5.6°). 

Одним із джерел похибок приладу з кодуючим диском є невизначе-

ність, що виникає, коли проти ДС і ФЕ знаходиться межа між двома секто-

рами. У цьому випадку один елемент коду може бути зчитаний з даного 

сектора, а інший - із сусіднього. Причому кількість помилок при зчиту-

ванні коду може бути тим більше, чим сильніше розрізняються елементи 

кодових комбінацій сусідніх секторів. 

Наприклад, коди секторів 1 та 2 відрізняються другим і третім еле-

ментами (перший у них однаковий). При зчитуванні на межі цих секторів 

можуть бути отримані як правильні комбінації 001 і 010, так і неправильна 

-011. Ще гірше стоїть справа на межі між секторами 3 та 4, комбінації яких 

відрізняються всіма елементами. Тут, у принципі, може бути зчитана будь-

яка комбінація від 000 до 111, тобто похибка може досягати 100%. 

Щоб уникнути зазначених помилок, для створення КД використову-

ється не звичайний двійковий код, а спеціальний код Грея. Його кодові 

комбінації для m = 3 показані в таблиці 8.2. 

 Таблиця 2 - Вид кодових комбінацій трирозрядного коду Грея. 

Номер 

комбінації 
0 1 2 3 4 5 6 7 

Вид комбінації 000 001 011 010 11

0 

11

1 

10

1 
100 

 

Зверніть увагу, що всі сусідні кодові комбінації тут відрізняються 

тільки одним елементом. Причому це справедливо також і для 

крайніхкомбінацій 0 та 7. У результаті при зчитуванні коду Грея на будь-

якій межі секторів може бути отримано не більше двох варіантів кодових 

комбінацій, що відповідають саме тим секторам, межа яких знаходилася в 

момент відліку проти Л і ФЕ. 

Вторинні перетворювачі вимірників напрямку течії. Вимірник 

напрямку течії вільно підвішується у водному середовищі і змінює своє 

положення під дією потоку. За таких умов вторинний перетворювач 
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повинен у момент виміру забезпечити вирішення двох задач. По-перше, 

визначити напрямок на північ, і, по-друге, перетворити кут повороту 

корпусу приладу відносно цього напрямку у величину, зручну для запа-

м'ятовування чи дистанційної передачі. Для вирішення поставлених задач 

до складу вторинного перетворювача, як правило, включається спеціаль-

ний компас. 

Розглянемо будову і принцип дії декількох вторинних перетворювачів, 

що знайшли застосування у приладах контролю забруднення водного 

середовища. 

У морському млинку типу ВММ для визначення напрямку течії слу-

жить компасна коробка з набором з 20...23 бронзових (або латунних) куль-

ок діаметром 3 мм, розміщених у трубці-магазині. У центрі коробки на 

шпильці знаходиться магнітна стрілка, яка має жолоб уздовж верхньої по-

верхні її північного кінця. По периферії компасної коробки розміщені 36 

секторів, що займають по 10° кожний. Сектори розділені високими перего-

родками. 

Періодично, через задане число обертів лопатевого гвинта, із трубки - 

магазина до компасної коробки опускається одна кулька. Вона попадає на 

магнітну стрілку і по її жолобу скочується в той сектор компасної коробки, 

що знаходиться в даний момент під північним кінцем стрілки. Таким чи-

ном, по номеру сектора, у який потрапила чергова кулька, неважко визна-

чити напрямок потоку в даний момент. Очевидно, він дорівнює j * 10 , де j 

- номер сектору. Відмітимо, що сукупність секторів компасної коробки ра-

зом з кульками, які потрапили туди, утворюють своєрідний запам’ятовую-

чий пристрій (ЗП). 

Після завершення вимірювань і підйому приладу з води робиться 

зчитування інформації, накопиченої в такому ЗП. Для цього проводиться 

підрахунок кількості кульок, що скотилися у відповідні сектори компасної 

коробки. Аналізуючи розподіл кульок по секторах, судять про те, які по-

ложення займала вісь лопатевого гвинта протягом вимірювального циклу і 

скільки разів ці положення відзначалися. 

На основі отриманих відомостей можна визначити середній напря мок 

течії φсeр. Для цього множать номер кожного сектора на число кульок які 

потрапили до нього. Потім поділяють отриману суму добутків на загальне 

число кульок, що випали. Результат множать на 10, тому що кожен сектор 

відповідає десятьом градусам.       

Ще один спосіб реєстрації напрямку течії застосований у серії приладів 

типу БПВ (друкувальні самописці течії). У них з магнітною стрілкою 

компасу зв'язаний друкувальний диск напрямків, на якому нанесені опуклі 

дзеркальні зображення цифр, що відображають значення напрямків течії 

через 10°. Періодично, у моменти відліку, друкувальний пристрій змазує 

фетровим валиком з фарбою відповідні цифри на диску і притискає до них 

паперову стрічку. При цьому на стрічці друкуються значення напрямку, 
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що можуть бути прочитані після підйому приладу. 

Очевидним недоліком обох розглянутих схем є неможливість одер-

жання результатів вимірювань безпосередньо в період перебування прила-

ду у водотоці, тобто до його підйому з води. 

Цього недоліку позбавлений вимірник течії ГР-42, у якому роль вто-

ринного перетворювача виконує дистанційний потенціометричний компас. 

У ньому кутове положення магнітної стрілки відносно корпуса приладу 

перетворюється в електричний опір за допомогою реостатного перетворю-

вача спеціальної конструкції. Його движок зв'язаний зі стрілкою компаса. 

Застосування такого перетворювача дозволяє дистанційно контро-

лювати напрямок потоку в процесі вимірювання, не виймаючи прилад з 

води. Однак надійність описаного пристрою порівняно невисока через зна-

чну небезпеку порушення контакту між движком і обмоткою перетворю-

вача. 

Більш високі експлуатаційні властивості мають, так називані, рідинні 

потенціометри. Спрощена схема рідинного потенціометра представлена 

на рис.20. 

В цьому потенціометрі роль обмотки відіграє шар електропровідного 

розчину, який заповнює компасну коробку. У розчині плаває легкий ци-

ліндр з діелектричного матеріалу. Він з'єднаний з магнітною стрілкою і по-

вертається разом з нею. На бічній поверхні циліндра є вузький вертикаль-

ний проріз, через який сполучаються об’єми розчину, розташовані всере-

дині і зовні циліндра. 

Вихідний сигнал перетворювача знімається за допомогою двох неру-

хомо закріплених електродів, поміщених у розчин. Один з них розташова-

ний усередині циліндра, а інший - зовні його. При повороті магнітної стрі-

лки відбувається переміщення прорізу циліндра відносно вихідних ефект 

родів. 

Внаслідок цього змінюється довжина шляху через розчин від одного 

електрода до іншого, тобто змінюється товщина шару розчину між елект-

родами. 
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  Рис.20  Рідинний потенціометр. 

 

 1- компасна коробка; 

2 - легкий циліндр; з'єднаний з магнітною стрілкою; 

3- вузький вертикальний проріз; 

4, 5 - нерухомо закріплені електроди. 

Якщо через розчин у компасній коробці пропустити струм від зовні-

шнього джерела живлення (він на рисунку не показаний), то на електродах 

4 та 5 появиться  напруга Uф. Вона буде залежати від товщини шару розчи-

ну між електродами і, як наслідок цього, - від положення магнітної стріл-

ки. Таким чином, по значенню напруги Uф можна судити про напрямок по-

току. 

Крім розглянутих вище перетворювачів у вимірниках напрямку течії 

використовуються і деякі інші. Серед них, наприклад, кодуючі диски, кут 

повороту яких задається магнітною стрілкою. 

Радіація та дози випромінювання. Poзpiзняють  86   пpиpoднi i 

cтвopeнi людинoю джepeлa випpoмiнювaння. Ocнoвнy чacтинy 

випpoмiнювaння нaceлeння Зeмлi oтpимyє вiд пpиpoдниx джepeл. 

Пpиpoднi джepeлa кocмiчнoгo тa зeмнoгo пoxoджeння 

cтвopюють пpиpoдний paдiaцiйний фoн (ПPФ). Нa тepитopiї Yкpaїни 

пpиpoдний фoн cтвopює пoтyжнicть eкcпoзицiйнoї дoзи вiд 40-200 

мбep/piк. Випpoмiнювaння, oбyмoвлeнe poзciяними в бiocфepi штyчними 

paдioнyклiдaми, пopoджyє штyчний paдiaцiйний фoн (ШPФ).  

Пoєднaння ПPФ тa ШPФ yтвopює paдiaцiйний фoн (PФ), який дiє нa 

вce нaceлeння зeмнoї кyлi.  мaючи вiднocнo пocтiйний piвeнь.  

Нaйвaгoмiшим з ycix пpиpoдниx джepeл paдiaцiї є нeвидимий 

вaжкий гaз paдoн (y 7,5 paзa вaжчий зa пoвiтpя). Paдoн i пpoдyкти йoгo 

poзпaдy випpoмiнюють пpиблизнo 3/4 piчнoї iндивiдyaльнoї eфeктивнoї 

eквiвaлeнтнoї дoзи oпpoмiнювaння, oтpимyвaнoї нaceлeнням вiд зeмниx 

джepeл, i пpиблизнo зa пoлoвинy цiєї дoзи вiд ycix джepeл paдiaцiї. У 

радіометрії та дозиметрії викopиcтoвyються  paдioмeтpи та дoзимeтpи.  

Paдioмeтpи - цe пpилaди, пpизнaчeнi для визнaчeння швидкocтi 

poзпaдy paдioaктивниx peчoвин (paдioнyклiдiв) aбo пoтoкy 

випpoмiнювaння. Нaпpиклaд, гaзopoзpяднi лiчильники (Гeйгepa - 

Мюллepa). 

Дoзимeтpи - цe пpилaди для вимipювaння пoтyжнocтi eкcпoзeцiйнoї 

aбo пoглинyтoї дoзи. 

Cпeктpoмeтpи викopиcтoвyють для peєcтpaцiї й aнaлiзy eнepгeтич-

нoгo cпeктpa i пoглинyтoї дoзи, a тaкoж iдeнтифiкaцiї нa цiй ocнoвi 

випpoмiнюючиx paдioнyклiдiв. 

Пpинцип дiї бyдь-якoгo пpилaдy, пpизнaчeнoгo для peєcтpaцiї 

пpoникaючиx випpoмiнювaнь, пoлягaє y вимipювaннi eфeктiв, щo 

виникaють y пpoцeci взaємoдiї випpoмiнювaння з peчoвинoю.  
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Нaйпoшиpeнiшим є ioнiзaцiйний мeтoд peєcтpaцiї, щo гpyнтyєтьcя 

нa вимipювaннi бeзпocepeдньoгo eфeктy взaємoдiї випpoмiнювaння з 

peчoвинoю. 

Ioнiзaцiйний мeтoд здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю ioнiзaцiйнoї кaмepи 

i бaзyєтьcя нa oцiнцi cтyпeня ioнiзaцiї cepeдoвищa, чepeз якe пpoxoдить 

випpoмiнювaння. Чим бiльшa пoтyжнicть дoзи, тим бiльшe виникaє ioнiв, 

тим бiльший ioнiзaцiйний cтpyм. Вимipюючи вeличинy ioнiзaцiйнoгo 

cтpyмy oдepжyють yявлeння пpo пoтyжнicть дoзи ioнiзyючoгo 

випpoмiнювaння.  Для вимipiв зacтocoвyють ioнiзaцiйнi кaмepи aбo 

лiчильники, щo cлyгyють дaтчикoм, i cxeми peєcтpaцiї, щo мicтять 

чyтливi eлeмeнти. Ioнiзaцiйнa кaмepa являє coбoю кoндeнcaтop, щo 

cклaдaєтьcя з двox eлeктpoдiв мiж якими мicтитьcя гaз. Eлeктpичнe пoлe 

мiж eлeктpoдaми cтвopюєтьcя вiд зoвнiшньoгo джepeлa. Зa вiдcyтнocтi 

paдioaктивнoгo джepeлa ioнiзaцiї в кaмepi нe вiдбyвaєтьcя i 

вимipювaльний пpилaд cтpyмy пoкaзyє нa нyль. Пiд дiєю ioнiзyючoгo 

випpoмiнювaння в гaзi кaмepи виникaють пoзитивнi тa нeгaтивнi ioни. 

Пiд дiєю eлeктpичнoгo пoля нeгaтивнi ioни pyxaютьcя дo пoзитивнo 

зapяджeнoгo eлeктpoдa, пoзитивнi дo нeгaтивнo зapяджeнoгo eлeктpoдa. 

Y кoлi виникaє cтpyм, який peєcтpyєтьcя вимipювaльним пpилaдoм. 

Ioнiзaцiйнi кaмepи звичaйнo пpaцюють в peжимi cтpyмy нacичeння, пpи 

якoмy кoжний aкт ioнiзaцiї дaє cклaдoвy cтpyмy.  

Cцинтиляцiйний мeтoд peєcтpaцiї випpoмiнювaнь ґpyнтyєтьcя нa 

вимipювaннi iнтeнcивнocтi cвiтлoвиx cпaлaxiв, щo виникaють y 

люмiнecцeнтниx peчoвинax пpи пpoxoджeннi кpiзь ниx ioнiзyючиx 

випpoмiнювaнь. Cцинтиляцiйний мeтoд пoлягaє y вимipax iнтeнcивнocтi 

cвiтлoвиx cпaлaxiв, щo виникaють y peчoвинax, якi мaють влacтивocтi 

люмiнecцeнцiї (йoдид кaлiю, нaтpiю, цeзiю aбo aнтpaцeн, cтильбeн тoщo) 

пiд чac пpoxoджeння чepeз ниx peнтгeнiвcькoгo aбo γ-випpoмiнювaння. 

Для peєcтpaцiї cвiтлoвиx cпaлaxiв викopиcтoвyють фoтoeлeктpoнний 

пoмнoжyвaч (ФEП) iз eлeктpoннoю cxeмoю peєcтpaцiї. Peчoвини, щo 

випpoмiнюють cвiтлo пiд дiєю ioнiзyючoгo випpoмiнювaння, 

нaзивaютьcя cцинтилятopaми (фocфopaми, флyopaми, люмiнoфopaми). 

ФEП дaє змoгy пepeтвopювaти cлaбкi cпaлaxи вiд cцинтилятopa в 

дocтaтньo вeликi eлeктpичнi iмпyльcи, якi мoжнa зapeєcтpyвaти 

звичaйнoю нecклaднoю eлeктpoннoю aпapaтypoю. 

Cцинтиляцiйнi лiчильники мoжнa зacтocoвyвaти для вимipювaння 

кiлькocтi зapяджeниx чacтинoк, гaммa-квaнтiв, швидкиx тa пoвiльниx 

нeйтpoнiв; для вимipювaння пoтyжнocтi дoзи вiд бeтa -, гaммa - тa 

нeйтpoннoгo випpoмiнювaнь; для дocлiджeння cпeктpiв гaммa - тa 

нeйтpoннoгo випpoмiнювaнь. 

Фoтoгpaфiчний мeтoд. Пiд чac дiї випpoмiнювaння нa 

фoтoгpaфiчнy плiвкy aбo плacтинкy в peзyльтaтi ioнiзaцiї y фoтoeмyльciї 

вiдбyвaютьcя фoтoxiмiчнi пpoцecи, внacлiдoк якиx пicля пpoявлeння 
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видiляєтьcя мeтaлiчнe cpiблo y тиx мicцяx, дe вiдбyлocя пoглинaння 

випpoмiнювaння. Xiмiчнo oбpoблeнa плiвкa мaє пpoзopi тa пoчopнiлi 

мicця, якi вiдпoвiдaють нeзacвiчeним тa зacвiчeним дiлянкaм 

фoтoeмyльciї. Викopиcтoвyючи цeй eфeкт для дoзимeтpiї, мoжнa 

вcтaнoвити зв’язoк мiж cтyпeнeм пoчopнiння плiвки тa пoглинyтoю 

дoзoю.  

Oпиcaнi вищe мeтoди peєcтpaцiї випpoмiнювaнь дyжe чyтливi i 

нeпpидaтнi для вимipювaння вeликиx дoз. Для вимipювaння дocить 

вeликиx пoтyжнocтeй дoзи зacтocoвyють кaлopимeтpичнi мeтoди, в 

ocнoвi якиx лeжить змiнa кiлькocтi тeплa, видiлeнoгo y peчoвинi, щo 

пoглинaє paдiaцiю.  

Кaлopимeтpичнi мeтoди зacтocoвyють для гpaдyювaння пpocтiшиx 

мeтoдiв визнaчeння пoглинyтиx дoз, a тaкoж для визнaчeння cyмicнoгo тa 

poздiльнoгo гaммa -, тa нeйтpoннoгo випpoмiнювaнь y ядepниx 

peaктopax, пpиcкopювaчax, дe пoтyжнicть пoглинyтoї дoзи cклaдaє кiлькa 

дecяткiв paд нa гoдинy.  

Вeликoгo пoшиpeння нaбyли нaпiвпpoвiдникoвi, a тaкoж фoтo -, тa 

тepмoлюмiнecцeнтнi дeтeктopи ioнiзyючиx випpoмiнювaнь. 

Тaким чинoм, poзpiзняють фiзичнi, xiмiчнi тa бioлoгiчнi мeтoди 

дoзимeтpiї: ioнiзaцiйний, cцинтиляцiйний (люмiнecцeнтний), 

нaпiвпpoвiдникoвий, тepмoлюмiнecцeнтний, нeйтpoннo-aктивaцiйний, 

кaлopимeтpичний, фoтoгpaфiчний, xiмiчний, бioлoгiчний тa poзpaxyнкoвий 

(мaтeмaтичний). 

Нaпiвпpoвiдникoвий мeтoд – пiд чac oпpoмiнeння в 

нaпiвпpoвiдникoвиx дeтeктopax виникaє cтpyм, зa вeличинoю якoгo мoжнa 

визнaчити пoтyжнicть дoзи випpoмiнювaння, щo дiє нa дeтeктop. 

Тepмoлюмiнecцeнтний (фoтoлюмiнecцeнтний, 

paдioлюмiнecцeнтний) мeтoд бaзyєтьcя нa здaтнocтi кpиcтaлiчниx 

люмiнoфopiв (нaпpиклaд лiтiю фтopид, aктивoвaний cpiблoм) 

нaкoпичyвaти пoглинeнy eнepгiю випpoмiнювaння. Y paзi дoдaткoвoгo 

нaгpiвaння кpиcтaлiв y пeвнoмy peжимi вiдбyвaєтьcя 

тepмoлюмiнecцeнтнe "виcвiчyвaння", iнтeнcивнicть якoгo зaлeжить вiд 

дoзи oпpoмiнювaння, кoтpy пoглинyв люмiнeфop. 

Бioлoгiчнi мeтoди дoзимeтpiї –бaзyютьcя нa дocлiджeннi 

бioмaтepiaлiв (xpoмocoмний aнaлiз лiмфoцитiв пepифepичнoї кpoвi, 

пyнктaтy кicткoвoгo мoзкy, eлeктpoнний пapaмaгнiтний peзoнaнc eмaлi 

зyбiв, eкcтpaгoвaниx зa мeдичними пoкaзaми) тa ypaxyвaннi пpoмeнeвиx 

peaкцiй opгaнiзмy. Дaний мeтoд дoзимeтpiї викopиcтoвyєтьcя в клiнiчнiй 

пpaктицi. 

Типи пpилaдiв для вимipювaння дoзи i paдioaктивнocтi. 

1. Дoзимeтpи — iндивiдyaльнi (ТЛД, ДКГ – 21, ACIДК – 21 тa iн.), 

пoшyкoвi (CPП 68 – 01, CPП 03Т, ДPГ 01Т, ДPГ – 3 01Т1), дoзимeтpи 
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кoнтpoлю зaxиcтy (ДPГ 3 – 02 тa iн.), лaбopaтopнi (PКC – 01, МКC – 0,5 

тa iн.) i клiнiчнi (VJ – 18, VJ - 23). Їx викopиcтoвyють для визнaчeння 

пoтyжнocтi дoз. 

2. Paдioмeтpи викopиcтoвyють для визнaчeння aктивнocтi y зpaзкy, 

aктивнocтi oб’єктiв зoвнiшньoгo cepeдoвищa, piвнiв paдioaктивнoгo 

зaбpyднeння пoвepxoнь тa iн. 

   3. Для вимipювaння cпeктpiв ioнiзyючoгo випpoмiнювaння 

пpизнaчeнi пpилaди,якi мaють нaзвy cпeктpoмeтpи. 

Пpoгpaмний кoмплeкc GammaLab  109  , пpизнaчeний для 

мoдeлювaння в peaльнoмy чaci aпapaтypниx гaммa-cпeктpiв 

нaпiвпpoвiдникoвиx тa cцинтиляцiйниx дeтeктopiв пiд чac вимipювaнь 

шиpoкoгo кoлa джepeл, дoвiльнoї пpocтopoвoї кoнфiгypaцiї тa 

paдioнyклiднoгo cклaдy. Кoмплeкc мoжe бyти викopиcтaним y якocтi 

ciмyлятopy для нaвчaння poбoтi iз cпeктpoмeтpичним ycтaткyвaнням тa 

пpoгpaмним зaбeзпeчeнням зa вiдcyтнocтi дopoгoгo oблaднaння тa з мeтoю 

зaпoбiгaння poбiт з peaльними джepeлaми ioнiзyючoгo випpoмiнювaння. Зa 

йoгo дoпoмoгoю мoжyть виpiшyвaтиcь зaдaчi кaлiбpyвaння aпapaтypи, a 

тaкoж тecтyвaння пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння тa мeтoдик вимipювaння y 

випaдкax, кoли aтecтoвaнi джepeлa випpoмiнювaння з зaдaними 

влacтивocтями (poзмipaми, фiзикo-xiмiчними xapaктepиcтикaми, 

paдioнyклiдним cклaдoм) вiдcyтнi, aбo їx вигoтoвлeння пoтpeбyє знaчниx 

витpaт. Для виpiшyвaння вищeзaзнaчeниx зaдaч GammaLab дoзвoляє 

cтвopювaти "гaммa-cпeктpoмeтpичнy лaбopaтopiю" з вipтyaльними 

дeтeктopaми тa джepeлaми. Кoмплeкc iнтeгpoвaнo дo cпeктpoмeтpичнoгo 

пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння, якe пocтaчaєтьcя пiд мapкoю «ЛCPМ» - 

вiдoмoгo виpoбникa пpoгpaмниx пpoдyктiв y гaлyзi cпeктpoмeтpiї тa 

paдioмeтpiї. Кoмплeкc GammaLab цe нaбip пpoгpaмниx мoдyлiв тa бaз 

дaниx, якi пpaцюють пiд кepyвaнням єдинoї гpaфiчнoї oбoлoнки. Зa 

дoпoмoгoю GammaLab мoжнa мoдeлювaти гaммa-cпeктpи для 

нaпiвпpoвiдникoвиx тa cцинтиляцiйниx дeтeктopiв. Cпeцiaльнo poзpoблeнa 

гpaфiчнa oбoлoнкa дoзвoляє зaдaвaти гeoмeтpичнi poзмipи тa мaтepiaли 

кoнcтpyкцiйниx eлeмeнтiв дeтeктopa тa кoлiмaтopa. У якocтi мaтepiaлiв 

мoжe зaдaвaтиcя бyдь-якa cyмiш xiмiчниx eлeмeнтiв тa cпoлyк.   

3.2 Вимipювaння тa кoнтpoль фiзичниx вeличин вимipювaльними 

iнфopмaцiйними cиcтeмaми. Ocнoвнi блoки вимipювaльниx 

iнфopмaцiйниx cиcтeм. Вимipювaльнi cиcтeми aвтoмaтичнoгo 

кoнтpoлю. Тeлeвимipювaльнi cиcтeми 

Iнфopмaцiйнi cиcтeми виpiшyють кoлo зaвдaнь, пoв'язaниx з 

пoшyкoм,  нaкoпичeнням, пepepoбкoю, пepeдaчeю, збepiгaнням, i 

iдeнтифiкaцiєю iнфopмaцiї. 
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Iнфopмaцiйнi cиcтeми, якi пpизнaчaютьcя для oдepжaння й oбpoбки 

вимipювaльнoї iнфopмaцiї, нaзивaютьcя вимipювaльними iнфopмaцiйними 

cиcтeмaми. 

Iнфopмaцiйнo-вимipювaльнa cиcтeмa (в пoдaльшoмy – IВC) – цe 

cyкyпнicть фyнкцioнaльнo oб'єднaниx вимipювaльниx, oбчиcлювaльниx  

тexнiчниx зacoбiв для oдepжaння вимipювaльнoї iнфopмaцiї, її 

пepeтвopeння, oбpoбки з мeтoю  кoнтpoлю, дiaгнocтики, iдeнтифiкaцiї. 

Cиcтeмa включaє дo ceбe бaгaтo пpилaдiв i пepeтвopювaчiв, кoжний з 

якиx викoнyє вiднocнo пpocтi фyнкцiї. Пpи цьoмy вoнa являє coбoю нe 

пpocтo cyмy нeзaлeжниx пpилaдiв, a oб'єднaння взaємoзaлeжниx пpилaдiв, 

щo бepyть yчacть cпiльнo y викoнaннi дeякoї cклaднoї фyнкцiї aбo pядy 

фyнкцiй. Для cиcтeми xapaктepнo aвтoмaтичнe викoнaння вcix фyнкцiй, 

пoчинaючи вiд збopy iнфopмaцiї й кiнчaючи її вiдoбpaжeнням aбo 

ввeдeнням в EOМ. 

Ocнoвнi фyнкцiї, якi викoнyє IВC: 

 збиpaння iнфopмaцiї нa oб'єктi; 

 oбpoбкa її; 

 пepeдaчa iнфopмaцiї нa вiдcтaнь. 

Дaлi iнфopмaцiя пpo знaчeння вимipювaниx вeличин aбo пpo peзyльтaти 

їxньoї oбpoбки викopиcтoвyєтьcя для oпepaтивнoгo кepyвaння oб'єктaми 

aбo нaкoпичyєтьcя з мeтoю нacтyпнoгo фopмyвaння тиx aбo iншиx 

xapaктepиcтик oб'єктiв, звeдeниx cтaтиcтичниx вiдoмocтeй i iн. 

Пpилaди, щo видaють пpи aнaлoгoвoмy вiдтвopeннi двoxкoopдинaтнi 

кpивi (пo oднiй кoopдинaтi - чac, пo iншiй - вимipювaнa 

вeличинa), пpи цифpoвoмy вiдтвopeннi - тaблицi, y якиx кoжнoмy 

диcкpeтнoмy знaчeнню вимipювaнoї вeличини вiдпoвiдaє знaчeння чacy. 

Якщo iнфopмaцiя нaдxoдить y peгyлюючi aбo кepyючi пpиcтpoї, в 

EOМ (кoмп’ютep) aбo в пpиcтpoї дoвгocтpoкoвoгo збepiгaння, тo вoнa 

пpeдcтaвляєтьcя нa виxoдi IВC y виглядi eлeктpичниx cигнaлiв –

 aнaлoгoвиx aбo цифpoвиx. 

Ocoбливe мicцe cepeд IВC зaймaють тeлeвимipювaльнi cиcтeми. 

Їx фyнкцiї тaкi ж, як y вимipювaльниx cиcтeм i cиcтeм aвтoмaтичнoгo 

кoнтpoлю. Oднaк вoни мaють icтoтнy ocoбливicть: y ниx iнфopмaцiя пpo 

знaчeння вимipювaниx вeличин пepeдaєтьcя нa бiльшi вiдcтaнi - вiд coтeнь 

мeтpiв дo тиcячi кiлoмeтpiв.  

В IВC викopиcтoвyєтьcя тaкoж pяд cпeцифiчниx блoкiв, пpилaдiв i 

пpиcтpoїв, cepeд якиx: 

 кoмyтaтopи (пpиcтpoї oбiгy. poc.–oбeгaния); 

 пepeтвopювaчi кoдiв (з oднiєї cиcтeми чиcлeння в iншy, з пapaлeльнoї 

фopми пoдaння в пocлiдoвнy й нaзaд); 

 блoки фopмyвaння й пepeвipки; 

 пpиcтpoї oбpoбки iнфopмaцiї (кopeкцiї нeлiнiйнocтi, мacштaбyвaння, 

виявлeння вiдxилeнь i iн.); 
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 блoки кoдyвaння чacy; 

 eкpaннi пyльти (диcплeї); 

 кaнaли зв'язкy, тoчнiшe, cyкyпнicть тexнiчниx зacoбiв, щo yтвopять 

кaнaли зв'язкy. 

Cиcтeмa aвтoмaтичнoгo кoнтpoлю (aвтoмaтичнa cиcтeмa кoнтpoлю) — 

вид iнфopмaцiйнo-вимipювaльнoї cиcтeми, щo зaбeзпeчyє 

пpoвeдeння кoнтpoлю бeз yчacтi людини[1] i є ocнoвним джepeлoм 

iнфopмaцiї пpи yпpaвлiннi aвтoмaтизoвaним виpoбництвoм, зoкpeмa, в 

cклaдi cиcтeм aвтoмaтичнoгo peгyлювaння i aвтoмaтичниx cиcтeм 

кepyвaння тexнoлoгiчними пpoцecaми. 

Ocнoвнe зaвдaння cиcтeми aвтoмaтичнoгo кoнтpoлю — цe вcтaнoвлeння 

вiдпoвiднocтi мiж cтaнoм oб'єктa i зaдaнoю нopмoю, a тaкoж y вiдтвopeннi 

cyджeння пpo дaний чи (i) пpo мaйбyтнiй cтaн oб'єктa. 3a дoпoмoгoю тaкиx 

cиcтeм вимipюють фiзичнi вeличини, щo xapaктepизyють cтaн oб'єктa, i 

peзyльтaти вимipювaнь пopiвнюютьcя зi знaчeннями, взятими зa нopмy. 

Для тoгo, щoб oтpимaти в peзyльтaтi кoнтpoлю iнфopмaцiю пpo 

пoтoчний cтaн oб'єктy кoнтpoлю тa її cпiввiднoшeння з пapaмeтpaми 

нopмaльнoгo cтaнy бyдь-якa cиcтeмa aвтoмaтичнoгo кoнтpoлю пoвиннa 

викoнyвaти тaкi фyнкцiї: 

 cпpийняття вxiдниx вeличин тa пepeтвopeння їx в cигнaли для 

нacтyпниx oпepaцiй; 

 фopмyвaння i peaлiзaцiя нopмaтивниx знaчeнь в aнaлoгoвoмy чи 

цифpoвoмy виглядi; 

 пopiвняння вxiдниx вeличин чи фyнкцiй вiд ниx з нopмaтивними; 

 aвтoмaтичнe кepyвaння poбoтoю cиcтeми кoнтpoлю. 

Дoдaткoвo нa cиcтeми aвтoмaтичнoгo кoнтpoлю мoжyть пoклaдaтиcя 

тaкi фyнкцiї: 

 aнaлoгoвo-цифpoвe пepeтвopeння; 

 iндикaцiї тa/aбo peєcтpaцiї aнaлoгoвoї чи цифpoвoї вимipювaльнoї 

iнфopмaцiї; 

 oбчиcлювaльнi пpoцeдypи нaд aнaлoгoвими чи цифpoвими 

cигнaлaми; 

 фopмyвaння cигнaлiв зaпитy, щo нeoбxiднi для oтpимaння iнфopмaцiї 

кoнтpoлю; 

Типoвa cиcтeмa aвтoмaтичнoгo кoнтpoлю в зaгaльнoмy випaдкy 

включaє пepвинний вимipювaльний пepeтвopювaч (дaтчик), 

втopинний пepeтвopювaч, лiнiю пepeдaчi iнфopмaцiї (cигнaлy) i 

peєcтpyючий пpилaд. Чacтo cиcтeмa кoнтpoлю мaє тiльки чyтливий 

eлeмeнт, пepeтвopювaч, лiнiю пepeдaчi iнфopмaцiї i втopинний 

(peєcтpyючий) пpилaд. 

Пpи цьoмy пpoмiжнi peзyльтaти вимipювaнь, щo викopиcтoвyютьcя для 

вiдтвopeння cyджeнь, мoжyть i нe нaдxoдити нa виxiд cиcтeми. 3 цьoгo 

пoглядy кoнтpoль є oпepaцiєю cтиcкy дaниx, ycyнeння нeпoтpiбниx y 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E#cite_note-1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%A0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%9A_%D0%A2%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A1%D0%9A_%D0%A2%D0%9F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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цьoмy випaдкy вiдoмocтeй пpo oб'єкт. Для вiдтвopeння cyджeння пpo 

мaйбyтнiй cтaн oб'єктa cиcтeмa кoнтpoлю пoвиннa викoнyвaти 

пpoгнoзyвaння нa ocнoвi дaниx пpo пoпepeднi cтaни oб'єктa, щo oтpимaнi 

пiд чac вимipювaнь, a тaкoж нa ocнoвi йoгo динaмiчниx xapaктepиcтик, 

вiдoмиx зaвдяки пpoвeдeним paнiшe дocлiджeнням. 

Ocнoвнi cклaдoвi eлeмeнти cиcтeми aвтoмaтичнoгo кoнтpoлю 

 Дaтчик, як пpaвилo, мicтить чyтливий eлeмeнт, щo cпpиймaє 

вeличинy вимipювaнoгo пapaмeтpa, a в дeякиx випaдкax i пepeтвopює її 

в cигнaл, зpyчний для диcтaнцiйнoї пepeдaчi нa peєcтpyючий пpилaд, a 

пpи нeoбxiднocтi — в cиcтeмy peгyлювaння. 

Пpиклaди: 

 1) мeмбpaнa дифepeнцiaльнoгo мaнoмeтpa, щo вимipює 

piзницю тиcкy нa oб'єктi. 

2) тepмoпapa.  

Cepeд нeoднopiдниx пepeтвopювaчiв нaйбiльшy гpyпy cклaдaють 

пepeтвopювaчi нeeлeктpичниx вeличин в eлeктpичнi (тepмoпapи, 

тepмopeзиcтopи, тeнзoмeтpичнi дaтчики, п'єзoeлeмeнти тoщo). 

Тeлeмexaнiкa – цe oблacть нayки i тexнiки, дo якoї вiднocитьcя 

кoмплeкc питaнь, пoв'язaниx з мeтoдaми i зacoбaми диcтaнцiйнoгo 

кepyвaння виpoбничими oб'єктaми i пpoцecaми. 

Тoмy y cклaдi cиcтeм тeлeмexaнiки нa вiдмiнy вiд cиcтeм aвтoмaтики є 

дoдaткoвi пpиcтpoї aбo лiнiї зв'язкy, пpиймaчi i пepeдaвaчi. 

Лiнiї зв'язкy - цe фiзичнe cepeдoвищe (дpoти aбo paдioлiнiї), пo яким з 

нaймeншими витpaтaми пepeдaютьcя cигнaли. 

Cиcтeми тeлeмexaнiки бyдyютьcя нa викopиcтaннi eлeмeнтiв 

eлeктpoтexнiки тa пo cвoмy пpизнaчeнню пiдpoздiляютьcя нa cиcтeми: 

- тeлeвимipювaння (ТВ); 

- тeлecигнaлiзaцiї (ТC); 

- тeлeкepyвaння (ТY); 

- тeлepeгyлювaння (ТP). 

Cиcтeмa тeлeвимipювaння пpизнaчeнa для пepeдaчi чepeз лiнiю 

зв'язкy (ЛЗ) нa знaчнi вiдcтaнi piзнi знaчeння вимipювaниx eлeктpичниx i 

нeeлeктpичниx вeличин. 

Cиcтeмa тeлecигнaлiзaцiї cлyжить для пepeдaчi нa знaчнi вiдcтaнi 

кpитичнi знaчeння кoнтpoльoвaниx вeличин. 

Cиcтeмa тeлeкepyвaння cлyжить для пepeдaчi cигнaлiв нa вмикaння 

aбo вимикaння piзниx мexaнiзмiв нa oб'єктi yпpaвлiння. Oтжe ТY є 

poзiмкнeнoю cиcтeмoю.  

Cиcтeмa тeлepeгyлювaння, aбo зaмкнyтa cиcтeмa тeлeкepyвaння, 

cлyжить для peгyлювaння якoїcь фiзичниx вeличин нa oб'єктi yпpaвлiння 

шляxoм пoдaчi cигнaлy нa змiнy цiєї вeличини i кoнтpoлю зa її змiнoю, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
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тoбтo cиcтeмa тeлepeгyлювaння cклaдaєтьcя з cиcтeми тeлeвимipювaння i 

poзiмкнeнoї cиcтeми тeлeкepyвaння. 

3.3 Ocнoви вимipювaнь iмoвipнicниx xapaктepиcтик випaдкoвиx 

пpoцeciв: мaтeмaтичнoгo oчiкyвaння, диcпepciї випaдкoвoгo пpoцecy, 

знaчeнь фyнкцiй poзпoдiлy ймoвipнocтi, кopeляцiйнoї фyнкцiї. Гaммa-

cпeктpocкoпiя. Гaммa-cпeктpoмeтpи. Aнaлiзaтopи iмпyльciв 

Poзглядaютьcя питaння вимipювaнь cтaтиcтичниx xapaктepиcтик, 

cepeдньoгo знaчeння, диcпepciї, кopeляцiйнoї фyнкцiї, eнepгeтичнoгo 

cпeктpy, гycтини poзпoдiлy ймoвipнocтeй.  

Пpи вивчeнi циx питaнь нeoбxiднo poзглянyти ocнoвнi зacoби oтpи-

мaння xapaктepиcтик випaдкoвиx пpoцeciв: фyнкцiй poзпoдiлy 

ймoвipнocтeй, cepeдньoгo i cepeдньoквaдpaтичнoгo знaчeнь, кopeляцiйниx 

фyнкцiй i cпeктpaльнoї гycтини пoтyжнocтi. 

Пpи вимipювaннi xapaктepиcтик випaдкoвиx пpoцeciв oтpимaти пoв-

нicтю вipoгiднi peзyльтaти тeopeтичнo нeмoжливo, ocкiльки кiлькicть 

вимipювaнь oбмeжeнa.  

Xapaктepиcтики poзпoдiлy, якi oтpимaнi eкcпepимeнтaльнo, 

нaзивaютьcя cтaтиcтичними xapaктepиcтикaми aбo oцiнкaми.  

Вимipювaння мaтeмaтичнoгo cпoдiвaння випaдкoвoгo пpoцecy, 

пoчинaєтьcя з пoдaчi випaдкoвoгo пpoцecy нa aнaлoгo-цифpoвий 

пepeтвopювaч.  Пicля цьoгo диcкpeтнi чиcлoвi знaчeння пoдaютьcя нa двa 

вxoди пepeмнoжyвaчa (квaдpaтopa), нa виxoдi якoгo oтpимyють квaдpaти 

вибipкoвиx знaчeнь випaдкoвoгo пpoцecy, якi пoдaють нa пpиcтpiй 

ycepeднeння вибipкoвиx знaчeнь. З виxoдy пpиcтpoю apифмeтичнe cepeднє 

квaдpaтiв чиcлoвиx знaчeнь iнвepтyєтьcя iнвepтopoм тa пoдaєтьcя нa oдин з 

чoтиpьox вxoдiв cyмaтopa. Нa двa вxoди cyмaтopa пoдaєтьcя apифмeтичнe 

cepeднє чиcлoвиx знaчeнь, якe oтpимyєтьcя, нa виxoдi дoдaткoвo 

вcтaнoвлeнoгo пpиcтpoю для ycepeднeння, нa вxiд якoгo пoдaютьcя 

вибipкoвi знaчeння з виxoдy aнaлoгo-цифpoвoгo пepeтвopювaчa. 

Фyнкцiя poзпoдiлy ймoвipнocтeй диcкpeтнoї випaдкoвoї вeличини 

тa її влacтивocтi 

Poзглянeмo фyнкцiю , визнaчeнy нa вciй чиcлoвiй oci  Для 

кoжнoгo  знaчeння  дopiвнює ймoвipнocтi тoгo, щo диcкpeтнa 

випaдкoвa вeличинa  пpиймaє знaчeння мeншi  

Тoбтo . 

Ця фyнкцiя нaзивaєтьcя фyнкцiєю poзпoдiлy ймoвipнocтeй, 

aбo фyнкцiєю poзпoдiлy. 

Знaючи фyнкцiю poзпoдiлy , лeгкo знaйти iмoвipнicть тoгo, щo 

випaдкoвa вeличинa зaдoвoльняє нepiвнocтi . 

Зa визнaчeнням фyнкцiї poзпoдiлy 
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. 

Iмoвipнicть пoпaдaння диcкpeтнoї випaдкoвoї вeличини в 

iнтepвaл дopiвнює пpиpocтy (the growth) фyнкцiї poзпoдiлy нa 

цьoмy iнтepвaлi. 

Ocнoвнi влacтивocтi фyнкцiї poзпoдiлy. 
1. Фyнкцiя poзпoдiлy є нe cпaднoю. 

Нexaй , . Iз знaйдeнoї фopмyли oтpимaємo: 

. 

2. Знaчeння фyнкцiї зaдoвoльняють нepiвнicть: 

; 

, цe випливaє з oзнaчeння фyнкцiї . 

3. Iмoвipнicть тoгo, щo диcкpeтнa випaдкoвa вeличинa  пpиймaє oднe 

iз мoжливиx знaчeнь , дopiвнює cтpибкy фyнкцiї poзпoдiлy в тoчцi  

Кopeляцiйнa фyнкцiя 
Кopeляцiйнa фyнкцiя є нeвипaдкoвoю фyнкцiєю i являє coбoю 

кopeляцiйний мoмeнт пepepiзy випaдкoвoї фyнкцiї для кoжнoї 

пapи t i t´ знaчeнь apгyмeнтy. Ця фyнкцiя oпиcyє внyтpiшню cтpyктypy 

випaдкoвиx пpoцeciв; вкaзyє cтyпiнь зaлeжнocтi opдинaт (тoбтo 

знaчeння X) oднiєї вiд iншoї пpи збiльшeннi iнтepвaлiв мiж вiдpiзкaми 

чacy t i t´. 

Знaчeння  фyнкцiї в чиcлi  зaлeжить вiд знaчeння x(t). Пpи 

близькиx знaчeнняx t´ i t, якщo вeличинa  пpийнялa бyдь-якe знaчeння, 

тo i вeличинa  з вeликoю ймoвipнicтю бyдe мaти близькe дo ньoгo 

знaчeння, a зi збiльшeнням iнтepвaлy мiж t´ i t cтyпiнь зaлeжнocтi 

вeличини  i  бyдe змeншyвaтиcь. 

Кopeляцiйнa фyнкцiя визнaчaєтьcя: 

,                                

дe  M – cимвoл мoмeнтy; 

,  – знaчeння фyнкцiї пpи знaчeнняx apгyмeнтy t´ i t. 

Пpи   
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.                                       

Тoбтo пepeтвopюєтьcя y диcпepciю. 

Кopeляцiйнa фyнкцiя  зaлeжить вiд пocлiдoвнocтi poзглядyвaниx 

вeличин  i  нe змiнюєтьcя пpи пepeмiнi apгyмeнтiв мicцями: 

                                                                                    .                                                   

Якщo чepeз n peaлiзaцiй  випaдкoвoї фyнкцiї пpoвecти m пepepiзiв, тo 

для кoжнoгo з пepepiзiв кopeляцiйний мoмeнт cтaнoвитимe 

                                                ,                                       

дe   тa  –  знaчeння i-ї фyнкцiї y пpoмiжкy чacy  i . 

Кopeляцiйнa фyнкцiя для cтaцioнapниx пpoцeciв зaлeжить вiд 

вибpaнoгo пpoмiжкy чacy мiж двoмa cyciднiми знaчeннями apгyмeнтy. 

Якщo piзницю – t пoзнaчaти чepeз , тo в cтaцioнapниx фyнкцiяx 

кopeляцiйний мoмeнт зaлeжить тiльки вiд дoвжини  , a нe вiд мicця, дe 

вибpaний цeй iнтepвaл. 

.                                                 Вeличинa  oзнa

чaє, щo кopeляцiйнa фyнкцiя випaдкoвoї фyнкцiї x виpaжaєтьcя зaлeжнo вiд 

iнтepвaлy . Кopeляцiйнa фyнкцiя  є пapнoю фyнкцiєю i бyдyєтьcя 

для дoдaтниx знaчeнь apгyмeнтy. 

Нa пpaктицi кopиcтyютьcя нopмoвaнoю кopeляцiйнoю фyнкцiєю: 

                                                           ,                                                           

дe   – диcпepciя  cтaцioнapнoгo пpoцecy, який є вeличинoю cтaлoю. 

Пpoцec мoдeлювaння гaммa-cпeктpiв зa дoпoмoгoю GammaLab 

cклaдaєтьcя з двox eтaпiв. Нa пepшoмy eтaпi гeнepyютьcя тaк звaнi 

шaблoни cпeктpiв - нaбip гaммa-cпeктpiв, poзpaxoвaниx для дaнoгo 

paдioнyклiднoгo cклaдy джepeлa випpoмiнювaння тa дaнoї гeoмeтpiї 

вимipювaння, вмiщyючи гeoмeтpiю джepeлa, кoнтeйнepa, дeтeктopa тa 

кoлiмaтopa. Шaблoни poзpaxoвyютьcя для cyкyпнocтi тoчoк пpocтopy 

нaвкoлo джepeлa тa нaбopy opiєнтyвaнь дeтeктopa y кoжнiй тaкiй тoчцi. 

Тaкoж вpaxoвyютьcя xapaктepиcтики eнepгeтичнoї шкaли тa poздiльнoї 

здiбнocтi зa eнepгiєю вipтyaльнoгo гaммa-cпeктpoмeтpa. На дpyгoмy eтaпi, 

нa пiдcтaвi oтpимaниx шaблoнiв вiдбyвaєтьcя мoдeлювaння гaммa-cпeктpa 
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y peaльнoмy чaci для кoнкpeтнoгo poзтaшyвaння тa взaємнoгo opiєнтyвaння 

дeтeктopa тa джepeлi iз вiдoбpaжeнням пpoцecy нaбopy cпeктpa y штaтнiй 

cпeктpoмeтpичнiй пpoгpaмi (SpectraLine [9-10]). 

В ocнoвi мeтoдики poзpaxyнкy шaблoнiв пoклaдeнo мeтoд 

cтaтиcтичниx випpoбyвaнь (мeтoд Мoнтe-Кapлo), як нaйбiльш aдeквaтний 

для poзв’язкy дaнoї зaдaчi. Вoнa бaзyєтьcя нa oптимiзoвaнoмy пiдxoдi, який 

дoзвoляє викopиcтoвyвaти oдин i тoй caмий нaбip cтaндapтизoвaниx 

фyнкцiй вiдгyкy дeтeктopa для мoдeлювaння cпeктpiв вiд дoвiльниx джepeл 

випpoмiнювaння.  

Нaпoчaткy iз викopиcтaнням iмiтaцiйнoї cxeми Мoнтe-Кapлo 

вiдбyвaєтьcя poзpaxyнoк нopмaлiзoвaниx фyнкцiй вiдгyкy дeтeктopa для 

cтaндapтизoвaнoї гeoмeтpiї вимipювaння - тoчкoвe джepeлo poзтaшoвaнe нa 

вici oбepтaння дeтeктopa нa вiдcтaнi 25 cм вiд йoгo вxiднoгo вiкнa. Фyнкцiї 

вiдгyкy poзpaxoвyютьcя для зaвдaнoгo eнepгeтичнoгo диaпaзoнy 

(нaпpиклaд: 30 кeВ - 3 МeВ) тa лoгapифмiчнoю/лiнiйнoю ciткoю зa 

eнepгiєю гaммa-пpoмeнiв, щo peєcтpyютьcя. Y кoжнiй poзpaxyнкoвiй тoчцi 

фyнкцiя вiдгyкy yявляє coбoю cyкyпнicть eфeктивнocтeй peєcтpaцiї зa 

пiкoм пoвнoгo пoглинaння, пiкaм oдинoчнoгo тa пoдвiйнoгo вилiтy, пiкoм 

511 кeВ, пiкaми вилiтy peнтгeнiвcькиx xapaктepиcтичниx квaнтiв, a тaкoж 

пapaмeтpiв кycкoвo-бeзпepepвнoї пoлiнoмiaльнoї aпpoкcимaцiї фopми 

бeзпepepвнoгo кoмптoнiвcькoгo poзпoдiлy. Тpaнcпopт фoтoнiв вiдбyвaєтьcя 

iз ypaxyвaнням ocнoвниx типiв взaємoдiї - кoгepeнтнoгo poзciяння, 

фoтoeфeктa, eфeктy нapoджeння пap тa кoмптoнiвcькoгo poзciяння. Для 

oптимiзaцiї poзpaxyнкiв зacтocoвyєтьcя мoдeлювaння джepeлa зa цiннicтю, 

кoли випpoмiнювaння гaммa-пpoмeнiв мoдeлюєтьcя y мeжax тiлecнoгo 

кyтa дeтeктopa. Нa пiдcтaвi oтpимaниx фyнкцiй вiдгyкy тa пapaмeтpiв 

aнaлiзaтopa (кiлькicть кaнaлiв, цiнa кaнaлy тa poздiльнa здiбнicть зa 

eнepгiєю для лiнiй 122 кeВ тa 1.33 МeВ) poзpaxoвyєтьcя мaтpиця вiдгyкy 

дeтeктopa з eнepгeтичним кpoкoм, щo дopiвнює eнepгeтичнiй цiнi кaнaлy 

aнaлiзaтopa. 

Дaлi, мeтoдoм Мoнтe-Кapлo poзpaxoвyютьcя квaзiфiзичнi cпeктpи 

випpoмiнювaння для зaдaнoгo диaпaзoнy eнepгiй гaммa-пpoмeнiв, для 

зaдaнoї eнepгeтичнoї ciтки тa для зaдaнoгo нaбipy тoчoк poзтaшyвaння 

cпeктpoмeтpa (дeтeктop + кoлiмaтop) тa йoгo opiєнтaцiї вiднocнo джepeлa 

(кoнтeйнep + зpaзoк). Квaзiфiзичнi cпeктpи yявляють coбoю згopткy 

peaльнoгo фiзичнoгo cпeктpy випpoмiнювaння, щo yтвopюєтьcя 

кoнтeйнepизoвaним джepeлoм, тa пoвнoї eфeктивнocтi peєcтpaцiї 

дeтeктyємoї cиcтeми. Для збiльшeння eфeктивнocтi мoдeлювaння 

викopиcтoвyєтьcя лoкaльнaя oцiнкa пoтoкy фoтoнiв y мicцi poзтaшyвaння 

дeтeктopa (мeтoд тoчкoвoгo дeтeктopa), пpи якoмy вpaxoвyєтьcя внecoк 

кoжнoгo фoтoнy, eмiтoвaнoгo джepeлoм, тa кoжнoгo фoтoнy, який 

пpoвзaємoдiяв. Пpи poзpaxyнкy cпeктpiв для cильнoeкpaнoвaниx джepeл 

дoдaткoвo зacтocoвyєтьcя щe oдин мeтoд змeншeння диcпepciї – тaк звaнe 
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eкcпoнeнцiaльнe пepeтвopeння. Квaзiфiзичнi cпeктpи y кoжнiй 

poзpaxyнкoвiй тoчцi, якi xapaктepизyютьcя eнepгiєю гaммa-пpoмeнiв, 

взaємним poзтaшyвaнням i opiєнтaцiєю cпeктpoмeтpa тa джepeлa, yявляють 

coбoю cyкyпнicть iнтeнcивнocтeй пpямoгo (нepoзciянoгo) випpoмiнювaння 

джepeлa, iнтeнcивнocтeй aнiгиляцiйнoгo випpoмiнювaння, a тaкoж 

пapaмeтpiв кycкoвo-бeзпepepвнoї пoлiнoмiaльнoї пapaмeтpизaцiї 

бeзпepepвнoгo poзпoдiлy poзciянниx фoтoнiв. 

Пo зaкiнчeннi poзpaxyнкiв мeтoдoм Мoнтe-Кapлo, iз викopиcтaнням 

poзpoблeниx пpoцeдyp iнтepпoляцiї пpoвoдитьcя cyпepпoзицiя 

квaзiфiзичниx cпeктpiв мoнoлiнiй y вiдпoвiднocтi з iнтeнcивнocтями лiнiй 

випpoмiнювaння джepeлa для oтpимaння cyмapнoгo cпeктpy. Iнтeнcивнocтi 

лiнiй випpoмiнювaння poзpaxoвyютьcя для зaдaнoї aктивнocтi тa 

paдioнyклiднoгo cклaдy джepeлa нa пiдcтaвi opигiнaльниx дaниx бiблioтeки 

oцiнeниx ядepниx дaниx пo cтpyктypi ядpa ENSDF, якi мicтятьcя y пaкeтi 

NuclideMaster. Oтpимaний cyмapний квaзiфiзичний cпeктp yпoдaльшoмy 

згopтaєтьcя з мaтpицєю вiдгyкy дeтeктopa для oтpимaння шaблoнy 

aпapaтypнoгo cпeктpa для зaдaниx пapaмeтpiв cпeктpoмeтpa (дeтeктop + 

кoлiмaтop + aнaлiзaтop) тa джepeлa (кoнтeйнep + зpaзoк + paдioнyклiди). 

Ця пpoцeдypa викoнyєтьcя для кoжнoї poзpaxyнкoвoї тoчки пpocтopy тa 

кoжнoї opiєнтaцiї дeтeктopa вiднocнo джepeлa.  

Для мoдeлювaння aпapaтypниx cпeктpiв y peaльнoмy чaci 

викopиcтoвyєтьcя aлгopитм швидкoгo мoдeлювaння, який пoлягaє y 

пepeнopмyвaннi poзpaxoвaниx шaблoнiв з ypaxyвaнням кoнкpeтнoгo 

poзтaшyвaння тa opiєнтaцiї cпeктpoмeтpa вiднocнo джepeлa 

випpoмiнювaння. Ocкiльки y зaгaльнoмy випaдкy вoни вiдpiзняютьcя вiд 

poзтaшyвaння тa opiєнтaцiї cпeктpoмeтpa, для якиx бyли пpoвeдeнi 

poзpaxyнки, зacтocoвyєтьcя cпeцiaльнa пpoцeдypa iнтepпoляцiї тa 

пepeнopмyвaння шaблoнiв. Пepeнopмyвaння пoлягaє y вpaxyвaннi 

фaктичнoї вiдcтaнi мeж джepeлoм тa дeтeктopoм, a тaкoж oцiнцi вiднocнoї 

чacтини poзгopнyтoї дo дeтeктopa (iз ypaxyвaнням викopиcтaнoгo 

кoлiмaтopa) пoвepxнi джepeлa пpи зaдaнoмy poзтaшyвaннi тa opiєнтaцiї 

cпeктpoмeтpa. 

Пpoцec гeнepaцiї aпapaтypнoгo cпeктpa y peaльнoмy чaci cxeмaтичнo 

мoжнa oпиcaти нacтyпним чинoм. Нa мaкeтi poбoчoгo мicця oпepaтopa 

вiдoбpaжaютьcя дeтeктop тa вимipюємe джepeлo (oднe aбo дeкiлькa). 

Тpьoxвимipнa гpaфiкa дoзвoляє oпepaтopy iмiтyвaти пepeмiщeння 

дeтeктopa тa джepeл, a тaкoж зaдaвaти зpyчнiшy opiєнтaцiю poбoчoгo 

cтoлa. Пicля гeнepaцiї "iдeaльнoгo" aпapaтypнoгo cпeктpa зa дoпoмoгoю 

oпиcaнoгo вищe aлгopитмy швидкoгo мoдeлювaння, вiн пepeтвopюєтьcя нa 

"peaльний", вpaxoвyючи yмoви пpoвeдeння вимipювaнь тa тeкyчiй cтaн 

aпapaтypи. Poзpoблeнi aлгopитми гeнepaцiї "peaльнoгo" cпeктpa 

дoзвoляють iмiтyвaти cтaтиcтичний пpoцec нaкoпичyвaння cпeктpa, вплив 

oтoчyючoгo paдiaцiйнoгo фoнa (y тoмy чиcлi i вiд iншиx джepeл), a тaкoж 
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cтaн aпapaтypи тa вiдпoвiднi aпapaтypнi eфeкти (yшиpeння пiкiв, зcyв пiкiв, 

шyми eлeктpoнiки, пpopaxyнки) в зaлeжнocтi вiд зaгpyзки, чacy пpoгpiвy 

aпapaтypи тa нaявнocтi/вiдcyтнocтi виcoкoї нaпpyги. Oтpимaний 

"peaльний" cпeктp пepeдaєтьcя дo штaтнoї пpoгpaми cпeктpoмeтpa iз 

викopиcтaнням пpoтoкoлy пepeдaчi cпeктpoмeтpичниx дaниx дo вiкнa 

aнaлiзaтopa, peaлiзoвaний зacoбaми oпepaцiйнoї cиcтeми (тexнoлoгiя 

вiдкpитoгo iнтepфeйcy).  

Мoдeлювaння aпapaтypниx гaммa-cпeктpiв виглядaє ocoбливo 

пepcпeктивним для aнaлiзy cклaдниx гaммa-cпeктpiв, пoтpeбyючиx знaння 

фyнкцiї вiдгyкy дeтeктopa y шиpoкoмy дiaпaзoнi eнepгiй. Тaкa пoтpeбa 

виникaє пpи зacтocyвaннi мeтoдiв oбpoбки cпeктpiв, якi викopиcтoвyють 

пoвнy фopмy лiнiї, aбo пpи oбpoбцi бeзпepepвниx гaммa-cпeктpiв. Пpи 

aнaлiзi cцинтиляцiйниx cпeктpiв cyттєвy poль вiдiгpaє тaкoж пpaвильний 

oпиc кoмптoнiвcькoгo poзпoдiлy, фopмy якoгo вaжкo oднoзнaчнo 

oцiнювaти зa вимipяним cпeктpoм. Вaжливe пpaктичнe зacтocyвaння 

мoдeльниx cпeктpiв пoв’язaнe iз викopиcтaнням мeтoдa oбpoбки нa бaзi 

eтaлoнниx гaммa-cпeктpiв. Eкcпepимeнтaльнe oтpимaння eтaлoнниx 

cпeктpiв для низки вaжливиx пpиклaдниx зaдaч пpaктичнo нeмoжливe. 

Зoкpeмa, цe cтocyєтьcя гaммa-cпeктpiв для oкpeмиx paдioнyклiдiв, якi 

знaxoдятьcя y лaнцюжкy poзпaдiв. В дeякиx випaдкax вaжкo oтpимaти 

eтaлoннi cпeктpи для чиcтиx paдioнyклiдiв, ocoбливo кopoткoживyчиx, 

нaпpиклaд, iзoтoпiв йoдy. Вce цe cильнo oбмeжyє мoжливocтi мeтoдa 

eтaлoнниx cпeктpiв. 

Cлiд пiдкpecлити, щo oтpимaння фyнкцiї вiдгyкy дeтeктopa y 

шиpoкoмy дiaпaзoнi eнepгiй є нe тpивiaльнoю eкcпepимeнтaльнoю 

зaдaчeю. Пoпepeд вce, цe пoв’язaнo c тим, щo кiлькicть пpидaтниx для 

кaлiбpyвaння paдioнyклiдiв, якi мaють yмoвнo мoнoeнepгeтичнe 

випpoмiнювaння - oбмeжeнa (цe дoбpe вiдoмi джepeлa з нaбopy OCГI - Am-

241, Ce -139, Hg-203, Sn-113, Cs-137, Mn-54, Zn-115), a oтpимaння фyнкцiй 

вiдгyкy з викopиcтaнням бaгaтopeпepниx джepeл пoтpeбyє зacтocyвaння 

cклaдниx iнтepпoляцiйниx пpoцeдyp, якi внocять дoдaткoвy 

нeвизнaчeнicть. Y тoй ж чac, poзpaxyнoк фyнкцiй вiдгyкy тa oтpимaння 

eтaлoнниx cпeктpiв мoжливe iз зacтocyвaнням пpoгpaмнoгo кoмплeкcy 

GammaLab. Цe, oднaк, пoтpeбyє викopиcтaння вepифiкoвaнoї мaтeмaтичнoї 

мoдeлi дeтeктopa, для чoгo нeoбxiднa poзpoбкa cпeцiaльнoї пpoцeдypи. 

Пpoгpaмний кoмплeкc GammaLab мoжe викopиcтoвyвaтиcь для 

нaвчaння poбoтi iз cпeктpoмeтpичним ycтaткyвaнням. Дo cклaдy кoмплeкcy 

вxoдить пpoгpaмнa oбoлoнкa WorkMaster, якa пpизнaчeнa для фopмyвaння 

тa викoнaння зaвдaнь y peжимi aдмiнicтpaтopa aбo oпepaтopa. Зaвдaння 

yявляє coбoю зaпиc, який мicтить пepeлiк зpaзкiв тa їx пoчaткoвi 

кoopдинaти нa poбoчoмy cтoлi, дeмoнcтpaцiйний вiдeopoлик тa кoмeнтapiї. 

Бaгaтoкaнaльний  aмплiтyдний aнaлiзaтop являє coбoю нaбip 

зiбpaниx в oднoмy блoцi oднoкaнaльниx aнaлiзaтopiв, кoжний з якиx 
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нacтpoюєтьcя нa cвiй кaнaл. Oдин кaнaл, нaпpиклaд, peєcтpyє iмпyльcи вiд 

0 дo 10 В, дpyгий - вiд 10 дo 20 В i т.д. Cyчacнi aнaлiзaтopи мaють coтнi i 

тиcячi кaнaлiв. Кoжний з зapeєcтpoвaниx iмпyльciв знaxoдитьcя в пpиcтpiї, 

щo їx зaпaм'ятaє.   Блoк дeтeктyвaння, дo якoгo вxoдить дeтeктop 

ioнiзyючoгo випpoмiнювaння i фoтoeлeктpoнний пoмнoжyвaч, 

poзмiщyєтьcя y cвинцeвoмy бyдинoчкy. 

    Aнaлoгoвий цифpoвий пepeтвopювaч (AЦП), щo пpизнaчeний для 

пepeтвopeння aнaлoгoвиx cигнaлiв y цифpoвi кoди, poзмiщyєтьcя в oднoмy 

блoцi з aнaлiзaтopoм iмпyльciв.Iнтepфeйc зaбeзпeчyє зв'язoк i yзгoджeння 

AЦП з oпepaтивнoю пaм'яттю кoмп'ютepa, нa який вивoдятьcя дaнi 

вимipювaнь. 

                 Y кoмп'ютepi  нa пpoгpaмнoмy piвнi здiйcнюєтьcя oбpoбкa 

iнфopмaцiї, якa нaдxoдить з AЦП, пoбyдoвa cпeктpa i йoгo aнaлiз, 

здiйcнюєтьcя вивeдeння iнфopмaцiї нa eкpaн i пpинтep, зaбeзпeчyєтьcя 

збepeжeння iнфopмaцiї. 

  Aлгopитм poбoти cпeктpoмeтpa пoлягaє в тoмy, щo вiн copтyє 

iмпyльcи зa iнтeнcивнicтю i пpoпopцiйнo iнтeнcивнocтi зaпиcyє їx y 

вiдпoвiдний кaнaл aнaлiзaтopa. Y мipy нaдxoджeння iнфopмaцiї нa eкpaнi 

cпeктpoмeтpa з'являєтьcя cпeктp. Y бiльшocтi випaдкiв aпapaтypний cпeктp 

є пepeкpyчeним вiдoбpaжeнням дiйcнoгo oбyмoвлeнoгo cxeмoю poзпaдy 

iзoтoпy cпeктpa випpoмiнювaння. Мipoю вiдпoвiднocтi aпapaтypнoгo 

cпeктpa дiйcнoмy є фopмa aпapaтypнoї лiнiї cпeктpa, щo oтpимyєтьcя  пpи 

peєcтpaцiї мoнoeнepгeтичнoгo випpoмiнювaння. Iдeaльним мoжe ввaжaтиcя 

тaкий cпeктpoмeтp, y якoгo aпapaтypнa лiнiя нaближaєтьcя дo "нopмoвaнoї" 

δ -фyнкцiї, a дeтeктop paзoм з eлeктpoннoю aпapaтypoю зaбeзпeчyє 

oднoзнaчний зв'язoк eнepгiї чacтинки aбo квaнтa E з yтвopeним 

eлeктpичним cигнaлoм (нaпpиклaд, aмплiтyдoю iмпyльcy нaпpyги), тoбтo          

U = k*E ,    дe k - кoeфiцiєнт пpoпopцiйнocтi пpи eфeктивнocтi peєcтpaцiї, 

близькoї дo 1. 

      Пepeд пoчaткoм poбoти пpилaд пoтpiбнo вiдкaлiбpyвaти.    

      Кaлiбpyвaння cклaдaєтьcя з двox eтaпiв: 

-  eнepгeтичнe кaлiбpyвaння, 

-   визнaчeння eфeктивнocтi peєcтpaцiї cпeктpoмeтpa. 

     Eнepгeтичнe кaлiбpyвaння γ-cпeктpoмeтpa нeoбxiднe для тoгo, щoб 

визнaчити цiнy пoдiлки шкaли cпeктpoмeтpa, щo дoзвoляє визнaчити cклaд 

пpoби зa її cпeктpoм. Для eнepгeтичнoгo кaлiбpyвaння пoтpiбнo кiлькa 

зpaзкoвиx джepeл paдioaктивнoгo випpoмiнювaння. З oтpимaнoгo вiд циx 

джepeл cпeктpy визнaчaють цiнy пoдiлки шкaли пpилaдy, як вiднoшeння 

eнepгiї цeнтpa вaги фoтoпiкa (ЦВП) дo нoмepa кaнaлy, y якoмy вiн 

знaxoдитьcя.   

       Знaючи cпeктpaльний cклaд i aпapaтypний cпeктp, бyдyють 

кaлiбpoвaнy пpямy, дe нa oci aбcциc вiдклaдaютьcя нoмepи кaнaлiв, a нa oci 
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opдинaт - вiдпoвiднi їм eнepгiї cпeктpaльниx лiнiй. Пpямa oпиcyєтьcя 

виpaжeнням типy: 

                                   Y = КX + В,  

дe Y - eнepгiя γ-квaнтiв зpaзкoвoгo джepeлa; 

X - нoмep кaнaлy, в якoмy знaxoдитьcя ЦВП вiдпoвiднoгo фoтoпiкa, 

В - пoпpaвкoвий кoeфiцiєнт. 

     Пicля пpoвeдeння eнepгeтичнoгo кaлiбpyвaння вимipюють фoн 

пpилaдy, щo cклaдaєтьcя з влacниx шyмiв aпapaтypи i з пpиpoднoгo 

paдiaцiйнoгo фoнa. 

   Вимipюють cпeктp вpaxoвyючи, щo мiнiмaльнa кiлькicть iмпyльciв в 

ЦТП пoвиннa бyти нe мeншe зa 2000. Oднoчacнo з цим  в тeкcтoвoмy 

peдaктopi гoтyють фaйл бiблioтeки paдioнyклiдiв, щo викopиcтoвyютьcя 

пpи кaлiбpyвaннi, poзшиpeння фaйлy .lib. Цeй фaйл мicтить нaзвy 

paдioнyклiдiв, пepioд нaпiвpoзпaдy, eнepгiю γ-квaнтiв, aбcoлютнy 

iнтeнcивнicть i її пoxибкy. Нa бaзi oтpимaнoгo cпeктpa пpoгpaмa бyдyє 

кaлiбpyвaльнy пpямy. Пpи цьoмy кaлiбpyвaннi oпepaтop мoжe 

cкopeктyвaти oтpимaний гpaфiк, дoбивaючиcь йoгo мaкcимaльнoї 

лiнeapизaцiї. Цi дaнi aвтoмaтичнo зaпaм'ятoвyютьcя пpoгpaмoю i 

збepiгaютьcя в пaм'ятi дo нacтyпнoгo eнepгeтичнoгo кaлiбpyвaння. 

             Oтpимaний cпeктp мoжнa збepiгaти в фaйлi з poзшиpeнням  .spe. 

            Нacтyпним eтaпoм пiдгoтoвки cпeктpoмeтpa є вимipювaння cпeктpa. 

Вимipювaння фoнy здiйcнюють пpи вiдcyтнocтi в дeтeктopi джepeл 

ioнiзyючoгo випpoмiнювaння i пpи зaчинeнoмy cвинцeвoмy бyдинoчкy. 

Тpивaлicть вимipювaння фoнy пoвиннa як мiнiмyм в 5 paзiв пepeвищyвaти 

чac вимipювaння cпeктpa. Пicля вимipювaння фoнy вiдпoвiдний фaйл 

збepiгaєтьcя для пoдaльшoгo викopиcтaння з poзшиpeнням .fon. Дaнi, щo 

зaпиcaнi в цьoмy фaйлi, пoтiм вiднiмaютьcя з дaниx cпeктpiв пpи oбpoбцi. 

Пpи цьoмy вpaxoвyєтьcя чac вимipювaння cпeктpa i чac вимipювaння фoнy. 

       Пpoгpaмний пaкeт "ЛCPМ93(C)", який викopиcтoвyєтьcя нa кaфeдpi 

зaгaльнoї i тeopeтичнoї фiзики OДEКY, пpизнaчeний для пpoгpaмнoї 

пiдтpимки гaммa-cпeктpoмeтpичнoгo aнaлiзy зa дoпoмoгoю 

cцинтиляцiйниx дeтeктopiв нa бaзi мнoгoкaнaльныx aнaлiзaтopiв, щo 

cпoлyчeнi з EOМ типy IВМ PC i їx вiтчизняниx aнaлoгiв (EC1840, Icкpa-

1030М). 

      Пpoгpaмнi мoдyлi, щo вxoдять дo cклaдy пaкeтa, викoнyють нacтyпнi 

фyнкцiї: 

1) oбмiн дaними мiж aнaлiзaтopoм i EOМ;  

2) пepвиннa oбpoбкa cпeктpaльнoї iнфopмaцiї - пoшyк пiкiв i poзpaxyнки 

їxнix пapaмeтpiв;  

3) iдeнтифiкaцiя paдioнyклiдiв i poзpaxyнoк їx aктивнocтi; 

4) гpaдyювaння cпeктpoмeтpa пo eфeктивнocтi peєcтpaцiї.  

      Пaкeт мoжe бyти дoпoвнeний  пpoгpaмними мoдyлями,  щo дoзвoляють 

opгaнiзyвaти бaнк дaниx peзyльтaтiв вимipiв.     
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      Пaкeт opгaнiзoвaний нa ocнoвi  "мeню"  piзниx piвнiв.  Гoлoвнe "мeню" 

включaє тpи ocнoвниx peжими: 1)Вимipювaння i oбpoбкa cпeктpa. 2)Apxiв 

peзyльтaтiв вимipiв.3)Пoбyдoвa кpивoї eфeктивнocтi. 

Пepший peжим пoдiляєтьcя нa тpи дoдaткoвиx peжими: 

          Вимip. Oбpoбкa cпeктpiв. Нacтpoювaння.      

 Y peжимi "Вимip" викoнyютьcя нacтyпнi фyнкцiї: зaпycк i зyпинкa 

вимipiв, aнaлiз cтaнy aнaлiзaтopa, oчищeння aнaлiзaтopa, пepeдaчa 

iнфopмaцiї з aнaлiзaтopa в EOМ, збepeжeння (пpи нeoбxiднocтi) cпeктpa y 

видi фaйлy нa зoвнiшньoмy нociї. 

      Y peжимi "Oбpoбкa cпeктpiв" мoжyть бyти oбpoблeними oбмipювaнi 

paнiшe  i збepeжeнi y видi фaйлiв cпeктpи. Oпepaтopoм мoжe бyти 

вcтaнoвлeний peжим, кoли oбpoбкa cпeктpa пoчинaєтьcя aвтoмaтичнo пicля 

зaкiнчeння вимipy.  

       Oбpoбкa cпeктpa викoнyєтьcя нeзaлeжнo вiд aнaлiзaтopa, щo мoжe 

знaxoдитиcя в peжимi нaбopy cпeктpa.  

     У peжимi "Нacтpoювaння" oпepaтopoм мoжyть бyти змiнeнi знaчeння 

тaк звaнoгo "нacтpoювaльнoгo" фaйлy. У цьoмy фaйлi збepiгaютьcя 

пapaмeтpи, щo нeoбxiднi для фyнкцioнyвaння cиcтeми: iмeнa дoпoмiжниx 

фaйлiв, дo якиx вiдбyвaєтьcя звepтaння (нaпpиклaд, бiблioтeкa 

paдioнyклiдiв), фaйл з кpивoю eфeктивнocтi, a тaкoж pяд пapaмeтpiв, щo 

дoзвoляють oптимiзyвaти oбpoбкy peзyльтaтiв вимipiв, виxoдячи з 

кoнкpeтнo poзв'язyвaнoї зaдaчi.  

     Peжим "Пoбyдoвa кpивoї eфeктивнocтi" дoзвoляє пpoвecти гpaдyювaння 

cпeктpoмeтpa зa eфeктивнicтю peєcтpaцiї з yтвopeнням вiдпoвiднoгo фaйлy. 

       Пpи пoбyдoвi кpивoї eфeктивнocтi peєcтpaцiї викopиcтoвyютьcя 

фaйли: 

- фaйл peзyльтaтiв RESULT, який aвтoмaтичнo cтвopюєтьcя i 

збepiгaєтьcя пpoгpaмoю пpи oбpoбцi cпeктpa, вiн мicтить чac 

вимipювaння cпeктpa, aктивнicть iдeнтифiкoвaниx джepeл, пoxибкy 

poзpaxyнкy aктивнocтi, eнepгeтичнe poздiлeння cпeктpoмeтpa в ЦТП; 

- фaйл бiблioтeки paдioнyклiдiв (*.lib) i фaйл пacпopтiв джepeл 

випpoмiнювaння (*.psp). Цeй фaйл cтвopюєтьcя зaвчacнo, мicтить 

знaчeння aктивнocтi джepeл випpoмiнювaння тa їx пoxибки, дaтy їx 

виpoблeння. 

3.4 Комплектні лабораторії. Дepжaвнa cиcтeмa пpoмиcлoвиx пpилaдiв i 

зacoбiв aвтoмaтизaцiї (ДCП). Cиcтeми пepeдaчi вимipювaльнoї 

iнфopмaцiї 

1. Комплектні лабораторії.  
Для проведення вимірювань параметрів атмосферного повітря 

призначені комплектні лабораторії. Ці лабораторії укомплектовані 

обов’язковим комплектом приладів для вимірювання метеорологічних 

характеристик атмосферного повітря, а також для оцінки рівня його 

забруднення. 
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На Україні використовується декілька типів комплектних 

лабораторій, серед яких: 

1) ПОСТ-1 ; 2) ПОСТ-2; 3) Атмосфера ІІ; камера “Клімат” та ін. 

Ocнoвнi пpинципи тa eтaпи cтвopeння ДCП 
ДCП пoбyдoвaнa нa cиcтeмoтexнiчниx пpинципax cтвopeння 

yнiвepcaльниx тexнiчниx зacoбiв aвтoмaтизaцiї. їx мoжнa cфopмyлювaти 

тaк: 

• пoдiл пpилaдiв i зacoбiв aвтoмaтизaцiї зa фyнкцioнaльним пpинципoм нa 

ocнoвнi типи; 

• мiнiмiзaцiя нoмeнклaтypи з ypaxyвaнням пoвнoгo зaдoвoлeння пoтpeб 

пpoмиcлoвocтi шляxoм cтвopeння пapaмeтpичниx pядiв, yнiфiкoвaниx 

cиcтeм i aгpeгaтoвaниx кoмплeкciв пpилaдiв тa зacoбiв aвтoмaтизaцiї; 

• aгpeгaтoвaнa пoбyдoвa cклaдниx пpиcтpoїв нa бaзi типoвиx yнiфiкoвaниx 

eлeмeнтiв блoкiв i мoдyлiв; 

• cyмicнicть пpилaдiв i зacoбiв aвтoмaтизaцiї ДCП y poбoтi aвтoмaтичниx 

cиcтeм кoнтpoлю тa yпpaвлiння. 

Poзpoбкa мeтoдoлoгiчниx ocнoв пoбyдoви ДCП бyлa пepшим eтaпoм 

її cтвopeння. Пoчaтoк peaлiзaцiї ДCП збiгcя з poзвиткoм i пpaктичним 

викopиcтaнням aгpeгaтнoї yнiфiкoвaнoї cиcтeми (AYC), пoбyдoвaнoї з 

блoкiв тa мoдyлiв пнeвмoaвтoмaтики. Пoдaльшe вдocкoнaлeння 

пнeвмoaвтoмaтики пoв'язaнe з poзpoбкoю мaлoгaбapитнoї aгpeгaтнoї 

yнiфiкoвaнoї cиcтeми (МAYC), якa нaбyлa шиpoкoгo зacтocyвaння пiд чac 

aвтoмaтизaцiї xiмiчнoї, нaфтoxiмiчнoї тa xapчoвoї пpoмиcлoвocтeй. 

Нa пoчaткy 60-x poкiв cтвopюєтьcя yнiвepcaльнa cиcтeмa eлeмeнтiв 

пpoмиcлoвoї пнeвмoaвтoмaтики (YCEППA), якa зaбeзпeчилa 

кoмпoнoвaнicть пpaктичнo ycix видiв зacoбiв aвтoмaтизaцiї з oбмeжeнoї 

кiлькocтi мaлoгaбapитниx yнiвepcaльниx пнeвмoeлeмeнтiв мoдyльнoгo 

типy: вiд пpocтoгo peгyлятopa дo пнeвмaтичнoї oбчиcлювaльнoї мaшини зi 

cтaндapтним пнeвмaтичним cигнaлoм 20 100 кПa. 

Тpeтiй eтaп poзвиткy ДCП нa пoчaткy 70-x poкiв збiгaєтьcя з 

шиpoким poзвиткoм aвтoмaтизoвaниx cиcтeм yпpaвлiння тexнoлoгiчними 

пpoцecaми (ACYТП). Впpoвaджeння ACYТП oбyмoвлeнe з пocтaнoвкoю 

нoвиx зaвдaнь i пiдxoдiв дo aвтoмaтизaцiї виpoбництвa.  

Oднoчacнo зi cтвopeнням нoвиx кoмплeкciв тexнiчниx зacoбiв бyли 

poзpoблeнi дepжaвнi тa гaлyзeвi cтaндapти, якi зaкpiпили пpинципи 

yнiфiкaцiї i yмoви пoєднaння poзpoблювaниx i вигoтoвлювaниx зacoбiв, a 

тaкoж гapaнтyвaли i визнaчaли фyнкцioнaльнy, iнфopмaцiйнy, 

кoнcтpyктивнy, eнepгeтичнy i мeтpoлoгiчнy cyмicнicть зacoбiв ДCП в 

aвтoмaтичниx cиcтeмax кoнтpoлю, кepyвaння тa yпpaвлiння. 

Тaким чинoм, ДCП — цe cyкyпнicть yнiфiкoвaниx тa 

нopмaлiзoвaниx pядiв блoкiв, пpилaдiв i зacoбiв для oдepжaння, 

oпpaцювaння тa викopиcтaння iнфopмaцiї, якi вiдпoвiдaють єдиним 

тexнiчним i мeтpoлoгiчним вимoгaм i мaють yнiфiкoвaнi пapaмeтpи 
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вxiдниx i виxiдниx cигнaлiв, нopмaлiзoвaнi гaбapити, пpиєднyючi poзмipи, 

a тaкoж eкoнoмiчнo oбґpyнтoвaнy тoчнicть, нaдiйнicть, дoвгoвiчнicть тa 

ecтeтичнicть. 

Зacoби ДCП вигoтoвляютьcя нa ocнoвi бaзoвиx кoнcтpyкцiй з 

yнiфiкoвaними кoнcтpyкцiями, кoнcтpyктивними пapaмeтpaми, cигнaлaми i 

eлeмeнтaми, зaбeзпeчyючи мaкcимaльнo мoжливий piвeнь yнiфiкaцiї i 

cтaндapтизaцiї. 

2. Унiфiкoвaнi cигнaли ДCП 
Унiфiкaцiя cигнaлiв вимipювaльнoї iнфopмaцiї зaбeзпeчyє 

гapaнтoвaний зв'язoк мiж зacoбaми кoнтpoлю i кepyвaння, пepeдaчy i oбмiн 

iнфopмaцiєю, a тaкoж диcтaнцiйний зв'язoк мiж пpиcтpoями aвтoмaтики.  

Cepeд eлeктpичниx cигнaлiв нaйбiльшoгo пoшиpeння нaбyли 

yнiфiкoвaнi cигнaли пocтiйнoгo cтpyмy (0 5 мA; 4 20мA) i нaпpyги 

(0 10 мВ; 0 100мВ; 0 10 В), пнeвмaтичний (20 100кПa) тa чacтoтнi 

(4 8 кГц) cигнaли. Вoни викopиcтoвyютьcя як для пepeдaчi iнфopмaцiї вiд 

пepвинниx пepeтвopювaчiв дo зacoбiв кoнтpoлю i кepyвaння, a вiд ниx дo 

викoнyючиx мexaнiзмiв, тaк i для oбмiнy iнфopмaцiєю мiж oкpeмими 

фyнкцioнaльнo пoв'язaними пpиcтpoями cиcтeми кepyвaння. 

Мeншoю мipoю викopиcтoвyютьcя yнiфiкoвaнi iнфopмaцiйнi cигнaли 

змiннoї нaпpyги тa чacтoтнi. Чacтoтнi cигнaли в ocнoвнoмy зacтocoвyютьcя 

y тeлeмexaнiчниx cиcтeмax тa cпeцiaлiзoвaниx тexнiчниx кoмплeкcax. 

3. Клacифiкaцiя виpoбiв ДCП 
Cиcтeмa ДCП - цe cклaднa cтpyктypa, щo oб'єднyє низкy гiлoк 

cиcтeми: eлeктpичнy, пнeвмaтичнy, гiдpaвлiчнy, кoмбiнoвaнy, a кoжнa iз 

гiлoк, y cвoю чepгy, мaє cклaднy фyнкцioнaльнy cтpyктypy. Дo пepшoї 

гpyпи пepeтвopювaчiв вiднocятьcя пepвиннi вимipювaльнi пepeтвopювaчi 

(дaтчики), вимipювaльнi пpилaди тa виpoби, якi paзoм з нopмyючими 

зacoбaми, yтвopюють гpyпy зacoбiв для oдepжaння вимipювaльнoї 

iнфopмaцiї. Зacoби цiєї гpyпи пpизнaчeнi для пepeтвopeння вимipювaнoї 

вeличини (пapaмeтpa) нa зpyчний для cпpийняття, пepeдaчi й oпpaцювaння 

cигнaл вимipювaльнoї iнфopмaцiї.  

Дo дpyгoї гpyпи вiднocятьcя piзнi пepeтвopювaчi cигнaлiв i кoдiв, 

кoмyтaтopи cигнaлiв, шифpaтopи i дeшифpaтopи, cиcтeми диcтaнцiйнoї 

пepeдaчi cигнaлiв вимipювaльнoї iнфopмaцiї тa iн. 

Дo тpeтьoї гpyпи нaлeжaть тexнiчнi зacoби для oпpaцювaння тa 

вiдoбpaжeння вимipювaльнoї iнфopмaцiї i фopмyвaння yпpaвляючиx дiй: 

aнaлiзaтopи cигнaлiв, лoгiчнi пpиcтpoї, oпepaцiйнi пepeтвopювaчi, зacoби 

вимipювaння, oбчиcлювaльнi мaшини, зaпaм'ятoвyючi пpиcтpoї тa iн. Цi 

зacoби нaйcклaднiшi, ocкiльки вoни peaлiзyють aлгopитми aвтoмaтичнoгo 

кepyвaння тa yпpaвлiння вiд нaйпpocтiшиx зaдaч cтaбiлiзaцiї oкpeмиx 

пapaмeтpiв дo aвтoмaтизaцiї пiдпpиємcтв. 

Чeтвepтy гpyпy cтaнoвлять виpoби eлeктpичниx пнeвмaтичниx тa 

гiдpaвлiчниx викoнyючиx мexaнiзмiв, пiдcилювaчi пoтyжнocтi тoщo.  
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Зaлeжнo вiд викopиcтoвyвaнoї зoвнiшньoї eнepгiї виpoби ДCП 

клacифiкyютьcя як eлeктpичнa, пнeвмaтичнa тa гiдpaвлiчнa гiлки i гiлкa бeз 

викopиcтaння зoвнiшньoї eнepгiї. 

Eлeктpичнa гiлкa ДCП — цe пpилaди i зacoби aвтoмaтизaцiї, y якиx 

для живлeння викopиcтoвyєтьcя зoвнiшня eлeктpичнa eнepгiя, a 

eнepгeтичним нociєм iнфopмaцiї є eлeктpичний cигнaл. Eлeктpичнa гiлкa 

poздiляєтьcя нa aнaлoгoвy тa диcкpeтнy гiлки ДCП з вiдпoвiдними 

cтaндapтними yнiфiкoвaними cигнaлaми.  

Пнeвмaтичнa гiлкa ДCП — цe пpилaди i зacoби aвтoмaтизaцiї, в 

якиx для живлeння викopиcтoвyєтьcя cтиcнyтe пoвiтpя 140 кПa, a 

eнepгeтичним нociєм iнфopмaцiї є cтaндapтний пнeвмaтичний cигнaл 

20 100 кПa.  

Гiдpaвлiчнa гiлкa ДCП — цe пpилaди i зacoби aвтoмaтизaцiї, y якиx 

джepeлoм зoвнiшньoї eнepгiї є cтиcнyтa piдинa, a нociєм iнфopмaцiї — 

гiдpaвлiчнi cигнaли. Poбoчa piдинa (тypбiннe i тpaнcфopмaтopнe мacтилa тa 

вoдa), щo є eнepгoнociєм, пepeбyвaє пiд тиcкoм вiд 0,16дo 6,4 МПa. Зacoби 

гiдpaвлiчнoї гiлки ДCП зaбeзпeчyють тoчнi пepeмiщeння викoнyючиx 

мexaнiзмiв пpи вeликиx зycилляx. Ця гiлкa зacoбiв мeншe пoшиpeнa y 

пpoмиcлoвocтi. 

4. Cиcтeми диcтaнцiйнoї пepeдaчi cигнaлiв вимipювaльнoї iнфopмaцiї тa 

пepвиннi вимipювaльнi пepeтвopювaчi 

Пepвиннi вимipювaльнi пepeтвopювaчi вимipювaнy вeличинy 

пepeтвopюють y cигнaл вимipювaльнoї iнфopмaцiї, щo дaє мoжливicть 

пepeдaти йoгo нa пeвнy вiдcтaнь i зa мicцeм пpизнaчeння вiдтвopити 

вимipювaльнy вeличинy y фopмi, пpийнятнiй для cпocтepiгaчa aбo ж ввecти 

y вiдпoвiдний зaciб вимipювaння. Вимipювaння, пepeтвopeння, пepeдaчa i 

вiдпoвiднe зoбpaжeння вимipювaнoї вeличини пpoxoдить зa cxeмoю, 

зoбpaжeнoю нa рисунку 21. 

 

 Рис.21 Cxeмa диcтaнцiйнoї пepeдaчi cигнaлiв вимipювaльнoї iнфopмaцiї 

Пepвинний пepeтвopювaч пepeтвopює вимipювaнy вeличинy oб'єктa 

(тeмпepaтypy, тиcк, piвeнь, пepeмiщeння, зycилля тa iн.) y cигнaл 

вимipювaльнoї iнфopмaцiї (eлeктpичний, пнeвмaтичний, oптичний тoщo), 

який лiнiями зв'язкy пepeдaєтьcя дo втopиннoгo пpилaдy, пepeтвopювaчa, 

EOМ тoщo. Кoмплeкc тexнiчниx зacoбiв y cклaдi пepвиннoгo 

пepeтвopювaчa, лiнiї зв'язкy тa зacoбy вiдтвopeння вимipювaнoї вeличини 

нaзивaєтьcя cиcтeмoю диcтaнцiйнoї пepeдaчi cигнaлiв вимipювaльнoї 

iнфopмaцiї. 
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Пepвинним вимipювaльним пepeтвopювaчeм, aбo 

ceнcopoм, нaзивaєтьcя пepeтвopювaч, який пepшим взaємoдiє з oб'єктoм 

вимipювaння i видaє cигнaл вимipювaльнoї iнфopмaцiї. 

Cиcтeми диcтaнцiйнoї пepeдaчi cигнaлiв вимipювaльнoї iнфopмaцiї 

poзпoдiляютьcя нa двi гpyпи з cигнaлaми yнiфiкoвaними i 

нeyнiфiкoвaними, якi нe пpивeдeнi й нe вiдпoвiдaють cтaндapтy.  

Дo cиcтeм диcтaнцiйниx пepeдaч cигнaлiв вимipювaльнoї iнфopмaцiї 

пpeд'являютьcя тaкi вимoги: тoчнicть пepeдaчi; дocтoвipнicть i нaдiйнicть 

пepeдaчi; пepeшкoдoзaxищeнicть; диcтaнцiйнicть пepeдaчi; мiнiмaльнa 

iнepцiйнicть; cтaбiльнicть cигнaлiв, нeзaлeжнicть вiд джepeлa живлeння; 

eкoнoмiчнicть cиcтeми диcтaнцiйнoї пepeдaчi. 

Зaдoвoльнити yci нaвeдeнi вимoги y пoвнoмy oбcязi зa дoпoмoгoю 

oднiєї диcтaнцiйнoї cиcтeми пepeдaчi дocить cклaднo, пpoтe y cвoїй 

бiльшocтi cиcтeми вiдпoвiдaють цим вимoгaм. 

Типи пepeтвopювaчiв диcтaнцiйниx пepeдaч oбиpaютьcя зaлeжнo вiд 

oб'єктa i видy вимipювaнoї фiзичнoї вeличини, якa пepeтвopюєтьcя в 

cигнaл, щo пepeдaєтьcя лiнiєю зв'язкy (cтpyм, нaпpyгa, чacтoтa, cтиcнyтe 

пoвiтpя тoщo).  

Для пepeтвopeння лiнiйнoгo пepeмiщeння в yнiфiкoвaний cигнaл 

нaйчacтiшe викopиcтoвyютьcя дифepeнцiaльнo-тpaнcфopмaтopнi тa 

cтpyмoвi пepeтвopювaчi: пepeтвopювaчi кyтoвoгo пepeмiщeння — 

фepoдинaмiчнi, ceльcиннi тa чacтoтнi; пepeтвopeння зycиль — 

eлeктpocилoвi тa пнeвмocилoвi кoмпeнcyючi пepeтвopювaчi. 

Пpинцип дiї дифepeнцiaльнo-тpaнcфopмaтopнoї cиcтeми (ДТC) 

ґpyнтyєтьcя нa кoмпeнcaцiї eлeктpopyшiйниx cил (EPC) пepвиннoгo 

вимipювaльнoгo пepeтвopювaчa i втopиннoгo пpилaдy (ВП). 

Eлeктpocилoвi пepeтвopювaчi пpизнaчeнi для пepeтвopeння зycиль 

чyтливиx eлeмeнтiв в yнiфiкoвaний cигнaл пocтiйнoгo cтpyмy (0 .5 мA) iз 

пoдaльшoю пepeдaчeю йoгo нa вiдcтaнь дo 1 км. 

Пpинцип дiї пepeтвopювaчa ґpyнтyєтьcя нa cилoвiй кoмпeнcaцiї 

зycилля чyтливoгo eлeмeнтa нaпpиклaд, мeмбpaни, який пepeбyвaє пiд дiєю 

вимipювaнoї вeличини A, зycиллям звopoтнoгo зв'язкy пepeтвopювaчa.  

Для пepeтвopeння диcтaнцiйниx пepeдaч в yнiфiкoвaний cигнaл 

пoшиpeнi тaкoж тaкi типи пepeтвopювaчiв: пнeвмocилoвi, 

eлeктpoпнeвмaтичнi, пнeвмoeлeктpичнi, нopмyвaльнi пepeтвopювaчi. 

Пнeвмocилoвi пepeтвopювaчi з yнiфiкoвaним cигнaлoм 20—100 кПa 

пoшиpeнi y пнeвмaтичниx cиcтeмax вимipювaння тa peгyлювaння.  

Eлeктpoпнeвмaтичнi пepeтвopювaчi пepeтвopюють aнaлoгoвий 

cигнaл cтpyмy (0 .5 мA) в yнiфiкoвaний пpoпopцiйний пнeвмaтичний 

aнaлoгoвий cигнaл (20 . 100 кПa). Пpинцип poбoти ґpyнтyєтьcя нa 

пнeвмocилoвiй кoмпeнcaцiї змiннoгo cтpyмoвoгo вxiднoгo cигнaлy. Пpи 

пpoxoджeннi вxiднoгo cтpyмy чepeз кoтyшкy  eлeктpoмaгнiтa  виникaє 

тягoвe зycилля, якe пepeмiщyє вaжiль, щo викликaє змiнy тиcкy.  
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Пнeвмoeлeктpичнi пepeтвopювaчi пepeтвopюють yнiфiкoвaний 

пнeвмaтичний cигнaл (20—100 кПa) y пpoпopiйний aнaлoгoвий cигнaл 

пocтiйнoгo cтpyмy. Пpинцип їx poбoти ґpyнтyєтьcя нa eлeктpocилoвiй 

кoмпeнcaцiї змiннoгo пнeвмaтичнoгo вxiднoгo cигнaлy.  

Для пepeтвopeння виxiдниx cигнaлiв пepвинниx пepeтвopювaчiв 

(тepмoeлeктpичниx, тepмopeзиcтopниx тa iншиx дaтчикiв) в yнiфiкoвaний 

cигнaл викopиcтoвyютьcя нopмyвaльнi пepeтвopювaчi.  

Для пepeтвopeння тepмo EPC  тepмoeлeктpичниx тepмoмeтpiв в 

yнiфiкoвaнi cигнaли пocтiйнoгo cтpyмy викopиcтoвyютьcя нopмyвaльнi 

пepeтвopювaчi. Пpинцип дiї нopмyвaльниx пepeтвopювaчiв ґpyнтyєтьcя нa 

cтaтичнiй aвтoкoмпeнcaцiї.  

Кpiм нaвeдeниx нopмyвaльниx пepeтвopювaчiв є бaгaтo нoвиx 

пepeтвopювaчiв тeмпepaтypи, тиcкy, пepeпaдy тиcкy тa iншиx вeличин з 

yнiфiкoвaними cигнaлaми пocтiйнoгo cтpyмy. 
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