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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Метрологія, технологічні вимірювання та 

прилади» належить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів 

зі спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів знань й умінь в 

області метрології, необхідних для одержання достовірної інформації про 

параметри процесів і підвищення якості продукції, а також отримання 

відомостей про основні положення теорії, методів вимірювань електричних, 

неелектричних і магнітних величин.  

Завданням навчальної дисципліни є опанування студентами знань щодо 

принципів і методів виконання вимірювань фізичних величин, параметрів 

технічних об’єктів і технологічних процесів їх виробництва, ознайомлення з 

принципами побудови та використання засобів вимірювальної техніки 

загальнотехнічного та спеціального призначення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 принципи побудови приладів і контрольно-вимірювальних систем, які 

застосовуються в технологічних процесах; 

 причини похибок засобів вимірювальної техніки та вплив  на похибки 

умов роботи та стану об’єктів, які вони контролюють; 

 основні положення з метрологічного забезпечення технологічних  

вимірювань і засобів вимірювальної техніки; 

уміти: 

 вибирати засоби вимірювальної техніки та методики виконання 

вимірювань; 

 грамотно виконувати вимірювання та подавати їхні результати; 

 користуватися основними вимірювальними приладами, які 

застосовують у технологічних процесах; 

 забезпечувати безпечне використання приладів і вимірювальних 

систем. 
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1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Виконанню кожної лабораторної роботи передує самостійна робота за 

темою. Підготовка до роботи передбачає поглиблене вивчення відповідного 

розділу курсу, ознайомлення з методикою виконання роботи, підготовку 

необхідних таблиць для внесення результатів, підготовка відповідей на 

контрольні питання.  

Виконання лабораторної роботи має такі етапи:  

– самостійна підготовка до лабораторного заняття з використанням даних 

методичних вказівок і додаткової літератури;  

– виконання необхідних вимірювань у лабораторії;  

– оформлення результатів досліджень у формі звіту;  

– захист звіту.  

Метою лабораторних робіт є закріплення теоретичних знань  лекційного 

матеріалу, а також розвиток навичок самостійної роботи, уміння робити 

висновки за результатами проведених досліджень. 

Звіт повинен містити назву роботи, мету, завдання на підготовку та 

виконані приклади, письмові відповіді на контрольні питання. 

Підготовка до кожної лабораторної роботи проводиться студентом 

самостійно. Студент повинен ознайомитися з теоретичними відомостями та 

порядком виконання роботи. За допомогою конспекту лекцій і додаткової 

літератури необхідно опрацювати певні теми й відповісти на контрольні 

питання, наведені в лабораторній роботі. 

Звіт повинен містити назву роботи, мету роботи, завдання на підготовку і 

короткий опис порядку виконання роботи (записувати формулювання 

поставлених завдань). 

Лабораторна робота захищається під час індивідуальної бесіди студента з 

викладачем. Під час захисту необхідно відповідати на контрольні питання і 

уміти пояснювати та коментувати порядок виконання лабораторної роботи. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Визначення наведеної похибки вольтметра та амперметра 

Мета: отримання практичних навичок у визначенні наведеної похибки 

вольтметра та наведеної похибки амперметра. 

Короткі теоретичні відомості 

Суть методу перевірки полягає в безпосередньому порівнянні показань 

зразкових приладів, що перевіряються. Оскільки метод не потребує складного 

обладнання і високої кваліфікації виконавця, він використовується досить 

часто. При цьому похибка зразкового засобу має бути щонайменше в 4,5 раза 

менша за припустиму похибку приладу, що перевіряється. 

Для оцінювання точності приладів користуються поняттям наведеної 

відносної похибки γ, %: 

%,
А

АА

макс

обрпр
100


      (1.1) 

де Апр. Аобр. – абсолютна похибка; Апр., Аобр. – показання зразкового приладу та 

приладу, що перевіряється, у відмітці шкали, що перевіряється;  

Амакс. – максимальне значення шкали. 

Похибка γ, % не повинна чисельно перевищувати клас точності приладу, 

що вказується на шкалі в правому нижньому кутку шкали, на будь-якій з 

відміток шкали, що перевіряються. 

Опис лабораторної установки 

Установка використовується як при визначенні похибки вольтметра, так і 

для визначення похибки амперметра. Вид роботи вибирається перемикачем S 

«U/I». При цьому зовнішній зразковий вольтметр PVO підключається до клем 

U, а амперметр – до клем установки. Живлення установки здійснюється від 

зовнішнього автотрансформатора (ЛАТРа) напругою ~ 0–220 В через вилку Х1. 
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Величина струму через амперметр, що перевіряється, встановлюється 

реостатом R2, а напруга на вольтметрі, що перевіряється, – потенціометром R1. 

При цьому ручкою ЛАТРа здійснюється груба, а ручками потенціометрів – 

точна установка вимірюваної величини. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомившись з вимірювальними приладами, визначте ціну поділки 

кожного з них. 

2. Установіть вид роботи перемикачем S. 

3. Ручки регуляторів R1 і R2 установіть у середнє, а ЛАТРа – в крайнє 

ліве положення. 

4. Підключіть Х1 до виходу ЛАТР робочого місця. Увімкніть живлення 

робочого місця і установки. 

5. Плавно змінюючи вимірювану величину почергово установіть 

покажчик приладу, що перевіряється, на всі оцифровані відмітки шкали, 

стежачи за тим, щоб покажчик щоразу наближався до наступної відмітки з боку 

менших значень. Відповідні показання зразкового засобу при цьому слід 

заносити до табл. 1.1. Наблизившись до максимальної відмітки, слід дати 

невелике перевантаження (покажчик повинен наблизитися до упору). Потім 

плавно, зменшуючи вимірювану величину, знову обійти всі оцифровані 

відмітки шкали – цього разу в зворотному порядку. Тепер покажчик повинен 

наближатися до відміток з боку великих значень. Показання слід занести до 

табл. 1.1. 

6. Установіть вид роботи перемикачем S. 

7. Ручки регуляторів R1 і R2 встановіть у середнє, а ЛАТРа – у крайнє 

ліве положення. 

8. Підключіть Х1 до виходу ЛАТР робочого місця. Увімкніть живлення 

робочого місця та установки. 

9. Плавно змінюючи вимірювану величину почергово установіть 

покажчик приладу, що перевіряється, на всі оцифровані відмітки шкали, 

стежачи за тим, щоб покажчик щоразу наближався до наступної відмітки з боку 
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менших значень. Відповідні показання зразкового засобу при цьому слід 

заносити до табл. 1.1. Наблизившись до максимальної відмітки, слід дати 

невелике перевантаження (покажчик повинен наблизитися до упору). Далі 

плавно, зменшуючи вимірювану величину, знову обійти всі оцифровані 

відмітки шкали – цього разу в зворотному порядку. Тепер покажчик повинен 

наблизитися до відміток з боку великих значень. Показання слід занести до 

табл. 1.1. 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Проведіть обробку результатів вимірювань відповідно до формули 

(1.1), результати занесіть до таблиці. Зробіть висновок про відповідність 

приладу його класу точності. 

Таблиця 1.1  

№  

пор. 

Числова відмітка приладу, 

що перевіряється, Апр. 

Свідчення зразкового 

приладу, Аобр. 

Наведена похибка 
,%  

    

 

2. Проведіть обробку результатів вимірювань відповідно до формули 

(1.2), результати занесіть до таблиці. Зробіть висновок про відповідність 

приладу його класу точності. 

Таблиця 1.2  

№  

пор. 

Числова відмітка приладу, 

що перевіряється, Апр. 

Свідчення зразкового 

приладу, Аобр. 

Наведена похибка 
,%  

    

 

Контрольні питання 

1. Як класифікуються прилади за принципом дії? 

2. Поясніть написи на шкалах приладів електровимірювань. 

3. Які бувають похибки вимірювань? 

4. Що називають наведеною похибкою приладу електровимірювання? 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Вимірювання опорів на постійному струмі методом ампер-

вольтметра 

Мета: вивчення особливостей методу ампер-вольтметра під час 

вимірювання опорів резисторів. 

Короткі теоретичні відомості 

Метод заснований на вимірюванні струму, що протікає через резистор у 

разі прикладення до нього відомої напруги постійного струму. Цю схему 

використовують для вимірювання відносно малих опорів, коли шунтуючий 

вплив вольтметра незначний. Вимірюваний опір може бути визначений за 

формулою: 

,

R

U

U
R

В



      (2.1) 

де Rв = 30,1 кОм – опір вольтметра. 

Щоб уникнути перегрівання резистора, струм у ньому не повинен 

перевищувати 20 % номінального. 

Стенд складається з 4-х резисторів R1–R4, які перемикаються перемикачем 

S1, вольтметра PV і амперметра РА. Живлення стенда здійснюється від джерела 

0–30 В робочого місця. 

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомившись з вимірювальними приладами визначте ціну поділки 

кожного з них. 

2. Підключити стенд до роз’єму робочого місця. 

3. Увімкнувши живлення, для кожного з положень перемикача S 

визначити величину струму через резистор з напругою від 10 до 30 В за 

вольтметром на стенді. Точну величину напруги слід установити ручкою ЛАТр. 

Показання приладів занести до табл. 2.1 і розрахувати опори вимірюваних 

резисторів за формулою: 



10 

%
R

RR

ном

ном 100


 , 

де Rном. – номінальне значення опору схеми. 

Завдання для самостійної роботи 

Визначити відносну похибку визначення опору для кожного з резисторів. 

Таблиця 2.1  

Об’єкт вимірювань U, B I, A R,Ом Rном, Ом , % 

R1 10     

R2 10     

R3 20     

R4 30     

 

Контрольні питання 

1. Чому цей метод застосовний лише в обмеженому діапазоні опорів? 

2. Якими складовими визначається відносна похибка? Чому вона різна 

для різних резисторів? 

3. Як необхідно видозмінити схему стенда для вимірювання великих 

опорів? 

Література: [1–7]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Вимірювання опорів резисторів мостом постійного струму 

Мета: вивчення особливостей вимірювання опорів мостом постійного 

струму. 

Короткі теоретичні відомості 

Як видно з рис. 3.1, до схему входять 4 резистори – постійні R1 і R2, 

змінний Rп, вимірюваний Rх та індикатор балансу моста РІ. 

Як індикатор зазвичай застосовують високочутливий гальванометр або 

мікроамперметр. Як Rп звичайно використовують набір високоточних 

стабільних резисторів, комутованих перемикачами спеціальної конструкції. 

Очевидно, що міст збалансований (показання РІ дорівнюють нулю), коли рівні 

падіння напруги на резисторах Rп і Rx. У такому разі струм через індикатор 
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балансу моста дорівнює нулю і не впливає на точність роботи схеми. Умова 

балансу моста описується співвідношенням 

xn R

R

R

R 21        (3.1) 

За (3.1) Rx можна знайти за формулою: 

1

2

R

RR
R n

x


      (3.2) 

У мосту МО-62 R1 і R2 комутуються перемикачем, що дозволяє 

використовувати той самий набір резисторів Ru в широкому діапазоні 

вимірюваних опорів. 

У роботі використовується міст постійного струму МО-62, за допомогою 

якого необхідно виміряти опори кількох резисторів, виданих викладачем. 

Резистори під’єднуються до відповідних клем моста за допомогою затискачів 

типу «Крокодил». Живлення мосту здійснюється від мережі змінного струму  

~ 220 В, 50 Гц. 

Порядок виконання роботи 

1. Уважно вивчіть порядок роботи з мостом постійного струму відповідно 

до паспорта на цей прилад. 

2. Вивчіть видані викладачем резистори. При цьому визначте й занесіть 

до табл. 3.1 тип резистора, номінальне значення опору Rном і допустиме 

відхилення опору від номіналу  (у %). 

3. За допомогою моста виміряйте опір Rизм кожного з резисторів і 

відхилення R  їх опорів від номінальних значень: 

номизм RRR  .     (3.3) 

                                                + 

 

 

 

 

 
 

                                              Un 

Рис. 3.1 – Лабораторна установка 
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Завдання для самостійного опрацювання 

Визначте фактичне значення ср % відносного відхилення опору від 

номінального значення для кожного з резисторів: 

% 100
ном

вим
ср

R

R
 .    (3.4) 

Занесіть ці дані до таблиці. 

Таблиця 3.1 

№ пор. Тип резистора Rном  ,% Rизм R  ср, % 

       

 

Контрольні питання 

1. Поясніть призначення кнопок «Грубо» і «Точно» мосту постійного 

струму. 

2. Як правильно вибрати діапазон вимірювання мосту постійного струму? 

3. Чому виміряні значення ср менші за припустимі відхилення опорів ? 

4. Як впливає напруга живлення мосту на точність вимірювання? 

5. Чому внутрішній опір індикатора балансу мосту слабо впливає на 

результати вимірювань? 

Література: [1–3, 7]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Використання осцилографа для визначення похибок 

вимірювання 

Мета: отримання практичних навичок роботи з осцилографом. 

Дослідження похибок під час вимірювання електричних характеристик 

сигналів за допомогою осцилографа. 

Короткі теоретичні відомості 

Основні електричні параметри періодичних послідовностей імпульсних 

сигналів. 
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Приклад часової діаграми імпульсного електричного сигналу наведено на 

рисунку. На ньому прийняті такі позначення: 

 Um – амплітуда імпульсу, В; 

 t – тривалість імпульсу, С;  

 T – період, С;  

 tнар. і tсп. – час наростання та спаді імпульсу.  

Знаючи t і T, можна визначити частоту проходження f, Гц, скважність 

імпульсів q і коефіцієнт заповнення Q: 

T

t
Q;

t

T
q;

T
f 

1
.    (4.1) 

Оскільки  t  T,  то в будь-якому випадку: 

1≤q≤∞,    0≤Q≤1.     (4.2) 

Визначення електричних параметрів імпульсних послідовностей за 

допомогою осцилографа. Вимірювання здійснюються відповідно до п. 11.2 ТО 

(проведення замірювань) технічного опису на осцилограф. Для зменшення 

похибок під час вимірювання амплітудних параметрів (напруга Um), коефіцієнт 

вертикального відхилення вибирають з умов одержання максимальної висоти 

зображення імпульсу на екрані осцилографа (11.2.7 ТО). 

Під час вимірювання періоду Т відстань у поділках шкали цілого числа 

періодів, що вкладаються наближена до 10 поділок. Нехай, наприклад, 4 

періоди займають 9,5 поділок з коефіцієнтом відхилення 0,5 мс/см. Тоді 

мс,
,,

T 191
4

5059



 . 

Для вимірювання tнар. і tсп. слід коефіцієнт горизонтального відхилення 

вибрати мінімально можливим. При цьому досліджувана ділянка імпульсу 

повинна мати максимально можливі горизонтальні розміри, не виходячи при 

цьому за межі робочої зони екрана. Досліджуване зображення виводиться в 

центр екрана ручкою «РІВЕНЬ» і перемикачем «+ –». Вимірювання 

здійснюються за рівнями 0,1 Uм і 0,9 Uм. 
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Порядок виконання роботи 

1. Перед виконанням роботи слід вихід імпульсного генератора з’єднати з 

входом осцилографа за допомогою кабелю. Органами керування генератора 

слід установити амплітуду імпульсу Um2 = 10 B, період Т2 = 1 мс і тривалість  

t2 = 0,5 мс. 

2. Увімкнути генератор і осцилограф. Після появи розгортки ручкою 

«Рівень» добитися стійкого зображення. 

3. Зробити по 10 замірювань Um, T, t, tнар і tсп, результати вимірювань 

занести до таблиці. 

Завдання для самостійної роботи 

За результатами вимірювань для кожного з параметрів оцініть середнє 

значення Х, дисперсію D і середнє квадратичне відхилення : 






10

1
10

і

іХ
Х ,      (4.3) 

 




10

1i

i XXD ,      (4.4) 

,D       (4.5) 

де Хі  значення і-го вимірювання.  

При цьому в (4.3), (4.4), (4.5) замість Хі слід підставити відповідні 

значення Uмі, Ті, t, tнар і t. 

Використовуючи співвідношення (4.1), визначте середні значення частоти, 

скважності і коефіцієнта заповнення, підставляючи в (5.1) відповідні середні 

значення. 

Контрольні питання 

1. Чому значення Um, T, t відрізняються від відповідних значень, 

установлених органами керування генератора?  

2. У чому суть середньоквадратичного відхилення? 

Література: [1–7]. 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Дослідження методів вимірювання температури 

Мета: ознайомлення з електричними методами вимірювання 

температури, одержання навичок статистичної обробки результатів 

вимірювань. 

Короткі теоретичні відомості 

Найбільш поширеними для вимірювання температури є металеві 

термометри опору, що виготовляються з платини, міді, нікелю та інших 

металів, а також напівпровідникові датчики. 

Для металевих термометрів залежність термоопору Rt від температури 

наближена до лінійної:  

 ,RR tt  10       (5.1) 

де R0 – опір терморезистора за t = 0 C; t – температурний коефіцієнт 

матеріалу терморезистора. 

За t = –260 ... +1300  C похибка вимірювання температури (мінімальна) 

може складати 0,002 %. 

Напівпровідникові терморезистори мають більший коефіцієнт 

термоопору, але характеризуються поганою відтворюваністю та нелінійністю 

функції перетворення, що має вигляд: 

,
TT

BexpRRt 









0
0

11
     (5.2) 

де В – коефіцієнт, що має розмірність температури; R0 – опір терморезистора за 

температури Т= Те = 0 C (273 К); Т – вимірювана температура, К. 

Досить часто для вимірювання температури в діапазоні до 2300  C 

застосовуються термопари, що є з’єднанням двох різнорідних металевих дротів, 

наприклад, платина – платино-родієвий сплав, хромель – копель та ін. Якщо 

гарячий спай ввести в контакт з об'єктом вимірювання, а температуру tx 

холодного виміряти або стабілізувати, то можна виміряти термо-е. р. с. 

    tx KtttE        (5.3) 
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де t  температура об’єкта, C; Kt  температурний коефіцієнт; E (t) –  

термо-е. р. с., мкВ / C. 

Для точного визначення функціональної залежності, отриманої в 

результаті експерименту, використовується регресійний аналіз. Перш ніж 

приступати до регресійного аналізу, слід установити вид формули, що 

апроксимує шукану залежність, за відомими фізичними законами.  

Завданням регресійного аналізу є вивчення залежності між 

результативною ознакою і ознакою, що спостерігалася, – оцінювання функції 

регресії. 

Передумови регресійного аналізу: 

− В – незалежні випадкові величини, що мають постійну дисперсію; 

− Х – величини ознаки, яку спостерігають (не випадкові); 

− умовне математичне очікування М (у/х = х) можна подати у вигляді:  

М(у/х = х) = j(х).                                                (5.4) 

Для металевих терморезисторів і термопар може бути використаний 

лінійний регресійний аналіз, в цьому випадку (6.3) можна подати у вигляді:  

М(у/х = х) = j(х) = А + ВХ,                                         (5.5) 

тоді оцінки коефіцієнтів регресії – незміщені з мінімальною дисперсією і 

нормальним законом розподілу. У такому разі j(х) апроксимується за методом 

найменших квадратів лінійною функцією виду Y= А + ВХ, а Х і В задаються у 

вигляді двох виборок по N точок. 

Коефіцієнт В і вільний член регресії  А визначають за формулами: 
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i
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1 11      (5.6) 
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 1 1 .     (5.7) 
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Для виявлення зв’язку між варіацією факторної і результативної ознак  

(В і Х) слід обчислити такі дисперсії: 

1. Дисперсію 2
yS , що визначає спільну варіацію унаслідок дії всіх 

чинників: 

2

1

1

2
























 


N

Y

yS

N

i

iN

i

iy .     (5.8) 

2. Дисперсію 
2
xS , що вимірює варіацію ознаки в унаслідок дії ознаки х: 





























N

i

N

i

i

N

i

i

iiX
N

YX

YXS

1

112  .   (5.9) 

3. Залишкову дисперсію S
2
, тобто у разі виключеного впливу чинника х: 

2

22
2






N

SS
S

xy
.      (5.10) 

Для перевірки значущості слід обчислити F-критерій (критерій Фішера) 

регресії: 














1

2
22

2

K

K

SS

S
F x ,    (5.11) 

для К1 =1 і К2 = N – 2 ступенів свободи. У таблицях F – розподіли необхідно 

знайти значення Р (р, к1, к2), що відповідає умові Р(р) > F(р, к1, к2) і Р. 

Якщо F >F (р, к1, к2)  рівняння вважають значущим. 

Потім необхідно обчислити вибірковий коефіцієнт кореляції R і 

стандартне відхилення незміщеної оцінки Syx: 

2

2

Sy

Sx
R  ,      (5.12) 
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2

22






N

SxSy
S yx .      (5.13) 

У разі напівпровідникових терморезисторів слід використовувати 

експоненціальну регресію виду: 

у = А ехр (Вх).      (5.14) 

У цьому випадку проводиться логарифмічне перетворення рівняння 

(5.14), тобто 

Lny = LUA + Bx,      (5.15) 

або, якщо позначити  

Lny = y
1
,   LuA = A

1
, то   y

1
 = A

1
 + Bx,   (5.16) 

коефіцієнти А1 і В рівняння (6.16) знаходяться за формулами лінійної регресії, 

при цьому кожен елемент вибірки В перетвориться в 

у
1
= Lny,       (5.17) 
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1 1 1 ,     (5.18) 
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.     (5.19) 

Необхідно обчислити дисперсії: 
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      (5.20) 
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1 12 ,    (5.21) 

де S
2
 = Sy

2
, потім значення R і Syx за формулами (5.12) і (5.13). 
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Установка складається з дифузійної печі та терморегулятора. У піч 

вбудований зразковий термометр з діапазоном вимірювань від 500 до 1000 С, і 

датчики температури  термопара, металевий термометр опору ТСМ і 

напівпровідниковий термометр опору (терморезистор) ТСП. Для вимірювання 

температури довкілля поряд з установкою закріплений зразковий термометр з 

діапазоном вимірювання від 0 до 500 С. Виводи термопари (типу ХК) 

підключені до контактів 1 і 2 установки, металевого термометра  до контактів 

3 і 4, напівпровідникового – до контактів 5 і 6. Термо-е. р. с. термопари і опори 

термометрів опору вимірюються вольтметром В7-35. Принцип роботи 

терморегулятора РТ-049 викладений у паспорті на нього.  

Порядок виконання роботи 

Для металевого термометра опору слід визначити R0 і , для 

напівпровідникового – R0 і В, для термопари – Кt. При цьому вимірювання 

параметрів датчиків слід проводити за температур 60, 70, 80, 90, 1000 
0
С. 

Значення температури t грубо встановлюються за шкалою регулювальником 

температури РТ-049, точні ж значення температури відлічуються за вбудованим 

термометром. Температуру навколишнього середовища tx слід виміряти за 

зовнішнім термометром. У разі відліку температури в печі в кожній з 

температурних точок слід зробити витримку не менше 20 хв. для вирівнювання 

температурних полів.  

Завдання для самостійного опрацювання 

Для дротяного терморезистора слід визначити Ro і , для 

напівпровідникового – Ro і В, для термопари – Кt. Для всіх датчиків слід 

визначити дисперсії Sy2, Sx2, S2, F – критерії, коефіцієнт R і стандартне 

відхилення незміщеної оцінки Syx. Необхідно навести графічні залежності 

вимірюваних величин від t0, порівняти досліджені методи вимірювання. 

Результати вимірювань слід звести до табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 

№ п/п t, 
0
C tx, 

0
C 

To

1

T

1
 , K

-1
 t - tx, 

0
C 

E(t), 

мВ 

RТСП, 

Ом 

RТСМ, 

Ом 

1 

2 

3 

4 

5 

       

 

Контрольні питання 

1. Що таке термопара? Який принцип її роботи? 

2. Як здійснюється вимірювання температури? 

Література: [1–7]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Вимірювальні перетворювачі надлишкового тиску 

Мета: вивчити принцип дії, конструкцію та методику перевірення 

компактних вимірювальних перетворювачів надлишкового тиску. 

Короткі теоретичні відомості 

Тиск. Основні поняття. Одиниці вимірювання тиску 

Тиск рідин газів пари є важливим параметром, що характеризує 

технологічні процеси в харчовій промисловості. 

Тиском називається фізична величина, яка характеризується 

інтенсивністю нормальних, тобто, перпендикулярних до поверхні, 

розподілених сил, з якими одне тіло діє на поверхню іншого. Інакше кажучи, 

тиск характеризується силою, що рівнорозподілена по нормалі до поверхні 

іншого тіла, на яке вона діє. 

Розрізняють поняття абсолютного, атмосферного та надлишкового тисків. 

Абсолютний тиск – це тиск, який відраховується від стану повної 

відсутності тиску. Початком абсолютного тиску вважають абсолютний нуль 

тиску, що відповідає тиску всередині ємності після повного відкачування з неї 

повітря. Нуль такого тиску – це «тиск пустоти».  
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В більшості випадків тиск, який необхідно вимірювати, утворюється у 

відкритих чи закритих посудинах, тобто у просторі, оточеному атмосферою і 

який знаходиться під дією атмосферного тиску. У цих випадках практичне 

значення має перевищення тиску в посудині над атмосферним. Таке 

перевищення називають надлишковим тиском. За початок відліку 

надлишкового тиску беруть значення атмосферного тиску. Отже, надлишковий 

тиск дорівнює відповідному йому абсолютному тиску за відрахуванням 

значення атмосферного.  

Від’ємне значення надлишкового тиску називають розрідженням або 

вакуумметричним тиском (від латинського «vacuum»  пустота).  

Одиницею вимірювання тиску в системі СІ є паскаль (Па).  

1 Па – це тиск, що утворюється на поверхні площею в 1 м
2
 прикладеною 

до неї силою 1 ньютон (Н), яка рівномірно розподілена по нормальній до цієї 

поверхні. Префікси кратності: 1 кПа = 10
3
 Па, а 1 МПа = 10

6
 Па. 

Наступна одиниця тиску – бар: 1 бар = 10
5
 Па = 0,1 МПа і є за величиною 

трохи більшим за технічну атмосферу. 

Іще використовується одиниця тиску  фізична атмосфера (атм), яка 

дорівнює тиску стовпа ртуті висотою 760 мм за температури 0 
0
С на 1 см

2
 і 

прискоренні вільного падіння g = 9,81 м/с
2
: 

1 атм = 1,0332 кгс/см
2 103 КПа – відповідає нормальному атмосферному 

тиску і використовується як одиниця під час перерахунків об’ємів газу та 

повітря, у разі їхнього переходу із одного стану в інший (під час зрідження 

газів). Оскільки тиск в одну атмосферу або бар є досить великою  величиною, 

то на практиці для вимірювання малих тисків використовують одиниці тиску: 

мм ртутного та мм водяного стовпа:  

1 ат = 735,56 мм рт. ст. за температури 0 
0
С; 

1ат = 10 м водяного стовпа за температури 4 
0
С; 

1мм рт. ст. = 133,322 Па; 

1мм вод. стовпа = 9,8 Па. 
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Порядок виконання роботи 

1. Увімкнути тумблер подачі живлення «Живлення ~220В» на стенд 

манометрів і ввімкнути  тумблери подачі живлення  на вимірювальний 

перетворювач «Sitrans P ZD». 

2. Подати на стенд стиснене повітря живлення 140 кПА та ввімкнути 

пневмоклапани  «Sitrans P ZD» і зразкового манометра (кл. 0,4). 

3. Зняти пряму (▼) та зворотну (▲) характеристики перетворення 

вимірювального перетворювача «Sitrans P ZD». 

4. За допомогою пневматичного вентиля, що знаходиться під зразковим 

манометром, збільшувати тиск повітря у системі зразкового манометра та 

перетворювача «Sitrans P ZD» від нуля до максимального значення (110 кПа). 

Значення тиску на зразковому манометрі повинні відповідати оцифрованим 

поділкам з дискретністю 10 кПа (0,1 бара). Одночасно знімати показання з 

дисплея «Sitrans P ZD». Дані заносити до табл. 6.1 протоколу перевірення у 

колонку (▼) прямого ходу за характеристикою перетворювача «Sitrans P ZD».  

5. Після досягнення максимального значення тиску, повторити дії 

наведені в п. 5.3.1 знижуючи тиск у системі до нуля; отримані дані занести до 

таблиці протоколу у колонку (▲) зворотного ходу. 

6. Увімкнути живлення перетворювача «Sitrans P Z», вторинного приладу 

«ТРМ 200» та цифрового реєстратора Sirec DS. Увімкнути пневмоклапан 

«Sitrans P Z». 
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Таблиця 6.1 

Показання 

манометра за умови 

ходу, кгс/см2 

 

Варіація, 

кгс/м2 

 

▼         ▲ 

Похибка за умови ходу 

Зразко-

вого 

МО 

Sitrans P 

ZD 

Абсолютна, 

кгс/м2 

Відносна, 

% 

Приведена, 

% 

▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

0          

0,1          

0,2          

0,3          

0,4          

0,5          

0,6          

0,7          

0,8          

0,9          

1,0          

1,1          
 

 

7. Зняти пряму та зворотну характеристики перетворення вимірювальних 

каналів: перетворювача «Sitrans P Z» та цифрового реєстратора Sirec DS;  

перетворювача «Sitrans P ZD» та цифрового реєстратора Sirec DS. Інформацію 

каналу «Sitrans P ZD»  цифровий реєстратор Sirec DS знімати з цифрового 

індикатора останнього «Schreiber 1», а іншого – «Schreiber 2». 

Таблиця 6.2 

Показання 

манометра за умови 

ходу, кг·с/см2 

Коригована 

характер-

ристика 
Варіа-

ція, 

кгс/м2 

Похибка за умови ходу 

Зраз-

ковог

о МО 

Sirec DS 

 

Schreiber 1 

Sitrans 

P ZD - 

Sirec DS 

Абс-

лютна, 

кгс/м2 

Відносна, 

% 

Приве- 

дена, % 

▼ ▲  ▼    ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

0           

0,1           

0,2           

…           

0,9           

1,0           

1,1           
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Таблиця 6.3 

Показання 

манометра за умови 

ходу, кг·с/см
2
 

Коригова

на харак-

теристика 
 

Варіація

, кгс/м2 

 

▼       ▲ 

Похибка за умови ходу 

Зразк

ового 

МО 

Sirec DS 

 

Schreiber 2 

Sitrans 

P Z  - 

Sirec DS 

Абсолют-

на, кг·с/м
2
 

Відносна, 

% 

Приве-

дена, % 

▼ ▲  ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

0           

0,1           

0,2           

0,3           

0,4           

0,5           

0,6           

0,7           

0,8           

0,9           

1,0           

1,1           
 

 

8. Змінювати тиск відповідно до пункту 5.3.1 та одночасно знімати 

показання з цифрових індикаторів з екрана реєстратора Sirec DS, що 

відображають передану дистанційно інформацію про тиски на двох каналах від  

Sitrans P ZD та Z (прямі гілки характеристик перетворення). Результати 

досліджень заносити до табл. 6.2 і табл. 6.3 у відповідні комірки колонки (▼) 

прямого ходу у верхніх їх частинах, записуючи їх у дужках, наприклад (0,41). 

9. Після досягнення максимального значення тиску повторити дії, 

наведені в п. 5.5.1, знижуючи тиск у системі до нуля; отримані дані занести до 

табл. 6.2 і табл. 6.3 протоколу в колонки (▲) зворотного ходу. 

10. Вимкнути задіяні пневмоклапани та живлення приладів і стенда. 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Ознайомитись з лабораторним стендом. 

2. Вивчити загальні теоретичні відомості про тиск, одиниці тиску, 

поняття абсолютного, надлишкового та барометричного тисків. Вивчити 

класифікацію манометрів за видом вимірюваного тиску.  



25 

3. Вивчити загальну теорію тензорезисторних перетворювачів тиску. 

Вивчити  будову та структурну схему  вимірювального перетворювача 

надлишкового тиску Sitrans P ZD з цифровою індикацією й уніфікованим 

вихідним сигналом за струмом, суть схеми живлення в два проводи під час 

передавання вимірювальної інформації. 

4. Зняти реальну статичну характеристику перетворення манометра 

Sitrans P серії ZD. 

5. Вивчити принцип дії, конструкцію, технічні характеристики та 

використовування перетворювача тиску Sitrans P серії Z і реєстратора  

Sirec DS. 

6. Зняти реальну статичну характеристику перетворення тиску приладом 

Sitrans P серії Z та ZD у вихідні уніфіковані сигнали за струмом та їхнє 

відображення на екрані реєстратора Sirec DS. 

7. За статичними характеристикам перетворення визначити абсолютну, 

відносну та приведену похибки за діапазоном вимірювання для обох приладів. 

8. Побудувати графіки для обох приладів: а) реальної статичної 

характеристики перетворення; б) залежності приладів похибок за отриманим 

діапазоном вимірювання (точки наносити через кожні 10 кПа). 

9. За отриманими даними табл. 6.1 визначити варіацію, абсолютну, 

відносну та приведену похибки манометра Sitrans P ZD за діапазоном 

вимірювання. 

10. Скоригувати статичні характеристики перетворення каналів 

передавання інформації Sitrans P ZD і Sitrans P Z – Sirec DS до виду з усуненою 

початковою адитивною складовою. Для цього від значень, що знаходяться у 

комірках у дужках, вирахувати початкове значення сигналу (для прямої та 

зворотної гілок перетворення), який відповідає мінімальному значенню тиску. 

Отримані значення записувати у відповідну комірку без дужок, але в нижній її 

частині. 

11. Розрахувати кориговані характеристики перетворення каналів 

передавання інформації по каналу Sitrans P ZD і по каналу Sitrans P Z. 
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12. З табл. 6.2 і табл. 6.3 розрахувати різницю між максимальним  

(при 1,1 ат) і мінімальним (при 0 ат) значенням показів цифрового реєстратора, 

зафіксованим ним по обох каналах для прямих гілок характеристик 

перетворення. Розраховані різниці повинні відповідати максимальному 

надлишковому тиску зразкового манометра МО в дослідах, тобто 1,1 ат. Тому 

необхідно визначити коефіцієнт Км масштабу, на який необхідно помножити 

різниці з тим, щоб отримати в кінці діапазону 1,1 ат. 

13. Для кожної точки діапазону передавання інформації обох приладів  

розрахувати кориговане (дійсне) значення тиску, помноживши значення без 

дужок у відповідних комірках на визначений коефіцієнт масштабу. Результати 

розрахунків заносити до відповідних комірок (коригована характеристика) 

колонок табл. 6.2 і табл. 6.3, які використовувати в подальшому як дійсні 

значення.  

14. За отриманими даними табл. 6.2 визначити для скоригованих 

характеристик перетворення варіацію, абсолютну, відносну та приведену 

похибки обох каналів за діапазоном вимірювання (записи для P ZD виконувати 

у верхній частині відповідної комірки, а для P Z – у нижній). 

15. Побудувати для всіх приладів графіки:  

а) реальної статичної характеристики перетворення;  

б) залежності зміни похибок за отриманими діапазонам вимірювання 

(точки наносити через кожні 10 кПа). 

16. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Будова сенсору тиска з використанням тензорезисторів. 

2. Будова та склад манометрів фірми Siemens типу Sitrans P ZD і Z. 

3. Які чутливі елементи використовуються для вимірювання тиску? 

4. Яка напруга у вимірювальній діагоналі мостової схеми? 

5. Які є одиниці вимірювання тису? 

6. Які ви знаєте види тисків і яка між ними їх різниця? 

7. Які вимоги висувають до зразкових приладів? 
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8. Яке призначення та які можливості реєстратора Sirec DS? 

Література: [1–7]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Дослідження підключення термометрів опору до вторинних 

приладів 

Мета: вивчення загальної теорії мостових схем. 

Короткі теоретичні відомості 

Усі первинні вимірювальні перетворювачі (ПВП), які використовуються 

для вимірювання загальнотехнічних параметрів (температура, тиск, витрати, 

рівень тощо) технологічних процесів, можна умовно розділити на дві групи:  

 активні (генераторні), які перетворюють вимірюваний параметр на 

напругу, електрорушійну силу, або струм; 

 пасивні (параметричні), які перетворюють параметр на опір, 

індуктивність та ємність. 

Найбільш універсальним для вимірювання сигналів ПВП в обох випадках 

є:  

 використовування зрівноважених і незрівноважених мостових схем для 

перетворення вимірювальної інформації пасивних ПВП (принцип роботи 

ґрунтується на вимірюванні зміни опору ПВП методом зрівноваженого або 

незрівноваженого моста); 

 використовування незрівноважених мостових схем (як компенсаційних) 

для перетворення вимірювальної інформації генераторних ПВП. 

           в)  

Рис. 7.1 – Вимірювальна схема одинарного моста Уітстона 
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На рис. 7.1, а наведена схема одинарного чотириплечового лабораторного 

зрівноваженого моста Уітстона, який працює у комплекті з термометром опору 

(ТО). Мостова схема – це чотири з’єднаних між собою опори R
1
, R

2
, R

3
 та R

t
, 

що утворюють квадрат. Суть роботи такої схеми полягає в тому, що вона 

дозволяє визначити один невідомий опір R
t
 ТО за допомогою трьох відомих R

1
, 

R
2
 та R

3
. Невідомий опір R

t
 може бути ввімкненим (рис. 7.1, в) у будь-яку із 

сторін квадрата (вони називаються плечами моста). 

До інших термінів мостової схеми належать: вершини моста (а, b, c, d), 

верхня (а, b, c) та нижня (а, d, c) гілки моста та діагоналі живлення і 

вимірювальна з відповідними напругами Uac та Ubd. 

Розрізняють мости постійного та змінного струмів. До мостів постійного 

струму належать схеми мостів, у плечах яких знаходяться тільки активні опори 

і які живляться напругою постійного струму. До них умовно належать і мости, 

які живляться змінним струмом, але за умови наявності тільки активних опорів 

у їхніх плечах. До мостів змінного струму належать схеми мостів, у плечах 

яких знаходяться реактивні опори і які живляться напругою змінного струму. 

У зрівноважених лабораторних та автоматичних мостах напруга у 

вимірювальній діагоналі повинна дорівнювати нулю у момент видачі 

інформації про значення невідомого опору, тобто, Ubd = 0 – це основна умова 

балансу (рівноваги) моста. Напруга у вимірювальній діагоналі моста у разі його 

зрівноважування буває в межах декількох мВ. Тому як прилади (їх називають 

нуль-приладами (НП), що фіксують момент, коли Ubd = 0) використовують 

прилади з високою чутливістю. У мостових лабораторних схемах постійного 

струму як НП використовують гальванометри магнітоелектричної системи, 

міліамперметри (рис. 7.1, в) або спеціальні електронні підсилювачі в 

автоматичних мостах. Лабораторні мости змінного струму відрізняються тим, 

що на низьких частотах живлення (50 Гц) як НП використовують вібраційні 

гальванометри, а на підвищених частотах – телефони. Живлення останніх 

здійснюється від електронних генераторів, а як покажчики рівноваги в мостах 

використовуються спеціальні електронні прилади. 
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Для виконання лабораторної роботи на лівій панелі стенда 3 вимірювання 

температури зібрана схема, яка наведена на рис 7.6. Використовуються два 

прилади ТРМ 200, а також вимірювальний перетворювач Sitrans TF2  

(як зразковий прилад) і два ТО ТСМ 50 у термостаті стенду. Дослідження 

виконуються порівнянням показань приладу ТРМ 200, два канали якого 

ввімкнуті у вимірювальний ланцюг ТО ТСМ 50 за схемами з’єднань у два та 

три проводи. Для зміни температури лінії зв’язку виготовлений спеціальний 

електричний нагрівач, на який намотано 5 мідних дротів діаметром 0,75 мм і 

довжиною по 30 м, за допомогою яких імітуються  лінії зв’язку в два та три 

проводи. Температура лінії зв’язку контролюється одним з каналів другого 

ТРМ 200. 

Порядок виконання роботи 

1. Подати електричне живлення на стенд тумблером «Живлення ~220В». 

2. Подати електричне живлення на Sitrans TF2 тумблером «+24 В». 

3. Подати електричне живлення на ТРМ 200 тумблерами «ТРМ 200». 

4. Прогріти прилади терміном до 5 хвилин. 

5. Записати  у верхньому рядку табл. 7.1 початкові: показання Sitrans TF2 

(використовувати як зразкові); показання вторинних приладів ТРМ 200 

значення температури в термостаті для лінії зв’язку, також про вихідне 

значення температури ліній зв’язку в два та три проводи (записати у верхніх 

частинах комірок, що відповідають рядку ТРМ 220 Л.З., °C (температура лінії 

зв’язку). 

6. Початкові показання Sitrans TF2 будуть наближені до значень, 

указаних у табл. 7.1 (20, 25 або 30) °C. Ближче, але менше з указаних значень, 

вибрати як початок діапазону вимірювання. 

7. Зняти прямі (▼) характеристики перетворення термометрів опору з 

дистанційним передаванням інформації на щит за схемами підключення двох  

ТО ТСМ 50 до вторинного приладу ТРМ 200 в два та три проводи.  

8. Подати електричне живлення (~220В) за допомогою тумблера 

«Термостат» на розігрівання води в термостаті, температура якої  вимірюється 
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Sitrans TF2, і ввімкнути одночасно змішувач води відповідним тумблером на  

стенді. Змішувач забезпечує рівномірність розігрівання води в термостаті 

(об’єкті). 

9. На момент, коли значення температури на зразковому термометрі 

Sitrans TF2 будуть відповідати поділкам з дискретністю 5° C (табл. 7.1 та 7.2), 

одночасно знімати показання з цифрових індикаторів по двох каналах 

мікропроцесорного вторинного приладу ТРМ 200. 

10. Після досягнення максимального значення температури (+60 °C) 

виключити тумблер «Термостат» і ввімкнути тумблер «Розігрівання лінії 

зв’язку» і «Вентилятор». З досягненням температури лінії 50 °C записати 

показання ТРМ  200 для зворотної характеристики перетворення по каналам 

ліній зв’язку в два та три проводи, що відповідають температурі +60 °C у 

термостаті. 

11. Повторити дії, наведені в п. 5.7.2, знижуючи температуру води у 

термостаті, тобто зняти зворотну характеристику перетворення. Для цього 

ввімкнути тумблери «Вентилятор» і «Насос». У цьому режимі вмикається 

насос, який одночасно зі змішуванням прокачує нагріту воду термостата через 

радіатор охолодження. Отримані дані, що відповідають зворотнім гілкам 

характеристик перетворення, занести до таблиці протоколу в колонки 

зворотного ходу (▲).  

12. Виключити живлення стенда.  

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Познайомитися з лабораторним стендом. 

2. Вивчити загальну теорію мостових схем, як найбільш поширених для 

початкового підсилення параметричних і генераторних первинних 

вимірювальних перетворювачів. 

3. Вивчити призначення та структурну схему двоканального вимірювача 

ТРМ 200 з універсальними входами фірми «ОВЕН».  

4. Зняти реальні статичні характеристики перетворення комплекту 

термометри опору ТСМ 50 та двоканального вимірювача з універсальними 
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входами ТРМ 200, які під’єднанні до останнього за схемами в два й три 

проводи, при різних температурах ліній підключення. 

5. За статичними характеристиками перетворення визначити варіацію, 

абсолютну, відносну та приведену похибки обох схем з’єднання. 

6. Побудувати графіки: а) реальних статичних характеристик 

перетворення; б) залежності відносних і приведених похибок за отриманим 

діапазоном вимірювання. 

7. Дані прямих гілок статичних характеристик перетворення обох каналів 

заносити до табл. 1 і табл. 2 протоколу перевірення у рядки, що відповідають 

табличним значенням температури зразкового термометра TF2 і у колонки 

прямого ходу (▼). 

8. За отриманими даними визначити варіацію, абсолютну, відносну та 

приведену похибки за діапазоном вимірювання по каналах з під’єднанням до 

ТРМ 200 ТО ТСМ 50 за схемами у два та три проводи для двох температур лінії 

з’єднання. Значення похибок для прямої (▼) та зворотної (▲) гілок 

характеристик перетворення записувати до відповідних комірок табл. 7.1 і  

табл. 7.2 схем з’єднань у два і три проводи. 

9. Побудувати графіки:  

а) реальних статичних характеристик перетворення для обох схем за 

різних температурах ліній зв’язку;  

б) залежності відносних та приведених похибок за отриманим діапазоном 

вимірювання (точки наносити через кожні 5 °C). 

10. Зробити висновки до роботи. 
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Таблиця 7.1 

 

Таблиця 7.2 

Дійсні 

значення, 

°C за TF2 

Покази 

приладу 

ТРМ 200 за 

три-

проводо-

вою 

схемою, 

°C, ▼ 

Покази 

приладу 

ТРМ 200 за 

три-

проводо-

вою 

схемою, 

°C, ▲  

Абсолют-

на, °C  

 

▼      ▲ 

 

     (50) 

Приведе-

на, % 

 

▼       ▲ 

 

     (50) 

 

Відносна, 

% 

 

▼      ▲ 

 

     (50) 

 

 

 

Варіація, 

°C 

 

▼     ▲ 

 

      (50) 

ТРМ 220 

Л.З., °C 
 50 Похибки 

 

       

15         

20       

25       

30       

35       

40       

45       

50       

55       

60       

 

Дійсні  

значення, 

°C по TF2 

Показання 

приладу 

ТРМ 200 за 

дво-

проводо-

вою 

схемою, 

°C, ▼ 

Показання 

приладу 

ТРМ 200 за 

дво-

проводо-

вою 

схемою, 

°C, ▲  

Абсолют-

на, °C 

 

▼       ▲ 

     

     (50) 

Приведе-

на, % 

 

▼      ▲ 

 

     (50) 

Відносна, 

% 

 

▼       ▲ 

 

     (50) 

 

Варіація, 

°C 

 

▼     ▲ 

 

(50) 

 

ТРМ 220 

Л.З., °C  
 50 Похибки 

 

15       

20         

25       

30       

35       

40       

45       

50       

55       

60       
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Контрольні питання 

1. Що таке мостова схема Уітстона і яка її суть? 

2. Як поділяються мостові схеми і як використовується їхня інформація? 

3. Суть схеми під’єднання ТО до мостової схеми у три проводи. 

4. Яка напруга у вимірювальній діагоналі мостової схеми? 

5. Як під’єднується ТО до мостової схеми у два проводи? 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Термоелектричний перетворювач  

Мета: вивчити принцип роботи та будову термоелектричного 

перетворювача Ni Сr/Ni. 

Короткі теоретичні відомості 

Принцип дії термоелектричних термометрів (термопар, рис. 8.1) 

ґрунтується на ефекті виникнення електрорушійної сили (ТЕРС) у замкненому 

ланцюгу, який складається з різнорідних провідників А і В (їх називають 

термоелектродами, рис. 8.1, а), за умови, що місця їх з’єднань мають різну 

температуру.  

      

а)    б)        в)    г) 

Рисунок 8.1  а) загальна схема ПВП; б) загальний вигляд термопари в 

розрізі та ПВП; в) схема комунікації термопари; г) під’єднання вторинного 

приладу 
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Ефект був відкритий одночасно російським ученим Епінусом та німцем 

Зеебеком і пояснюється тим, що виникнення ЕРС (або її ще називають 

контактною різницею потенціалів) пов’язане з вільними електронами в металах, 

які переміщуються з металу, де їх концентрація більша, у метал, концентрація 

електронів у якому менша. 

Значення цієї ЕРС, яку називають термоелектрорушійною силою (ТЕРС) і 

зображують як Е(tx, t0), залежить: 1) від матеріалу термоелектродів, що з’єднані; 

2) від різниці температур місць з’єднань провідників (проводів):  

tx – температура робочого (гарячого) спаю, який розміщується в об’єкті, 

температуру якого вимірюють, та t0 – температури холодного спаю (вільних 

кінців), що виведені ззовні з об’єкта і знаходиться в місці з постійною 

температурою. 

Суттєвою перевагою термоелектричного перетворювача (термопари,  

рис. 8.1, г) є незалежність ТЕРС від уведення в його ланцюг інших проводів 

(рис. 8.1, г, поз. 12 і 10) за умови, що кінці цих проводів мають однакову 

температуру в точках поз. 11 і поз. 13. Практично це означає, що за цієї умови в 

ланцюг термопари можна вмикати з’єднувальні (компенсаційні та 

подовжувальні) проводи і вимірювальні прилади. 

ТЕРС можна виміряти, наприклад, мілівольтметром постійного струму з 

достатньою чутливістю, який ввімкнений або в розрив проводу В (рис. 8.1, а), 

або в розрив ланцюга обох проводів холодного спаю (рис. 8.1, у поз. 8 і до 

верхніх кінців проводів поз. 10, рис. 8.1, г). 

Висока точність вимірювання температури за допомогою термопари буде 

забезпечена, тільки за достатньо точної фіксації температури t0 холодного спаю 

(його розміщують у посудині Дьюара з льодом, де t0 = 0 С при градуюванні 

термопари), або розміщують в термостат з автоматично стабілізованою 

температурою.  
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Порядок виконання роботи 

1. Подати електричне живлення на стенд тумблером «Живлення ~220В». 

2. Подати тумблером «+24 В» електричне живлення на Sitrans TF2 та на 

термоелектричний перетворювач Ni Сr/Ni в комплектіта з універсальним 

вимірювальним термоперетворювачем Sitrans TK/TK–H. 

3. Подати електричне живлення на ТРМ 200 тумблерами «ТРМ 200». 

4. Підключити зразковий потенціометр ПП-63 замість термопари на вхід 

потенціометра КСП-4 і підготувати його до роботи, установивши робочий 

струм. 

5. Подати електричне живлення на потенціометр КСП-4.  

6. Прогріти прилади терміном до 5 хвилин. 

7. Здійснити перевірення комплекту «термоелектричний перетворювач  

Ni Сr/Ni – універсальний вимірювальний перетворювачем Sitrans TK/TK–H» і 

манометричного термометра МТ, знявши пряму та зворотну гілки їхніх 

статичних характеристик перетворення. 

8. Як дійсні значення температури в термостаті використовувати 

показання Sitrans TF2. Початкові показання Sitrans TF2 будуть наближені до 

значень, указаних у табл. 8.1 (20, 25 або 30) °C. Ближче, але менше із вказаних 

значень вибрати за початок діапазону вимірювання.  

9. Записати у верхньому рядку табл. 8.1 початкові покази вторинного 

приладу ТРМ 200 про значення температури в термостаті, а в табл. 8.2 – 

початкові значення манометричного термометра. 

10. Одночасно ввімкнути змішувач води відповідним тумблером на стенді 

та подати електричне живлення (~220 В) за допомогою тумблера «Термостат» 

на розігрівання води в термостаті, температура якої  вимірюється одночасно 

Sitrans TF2, термопарою Ni Сr/Ni та термобалоном манометричного 

термометра. Змішувач забезпечує рівномірність розігрівання води в термостаті 

(об’єкті). 

11. На момент, коли значення температури на зразковому термометрі 

Sitrans TF2 відповідатимуть поділкам з дискретністю 5 °C (табл. 8.1), одночасно 
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знімати показання з цифрового індикатора вторинного приладу  

ТРМ 200 і шкали манометричного термометра. Дані прямої гілки 

характеристики перетворення заносити до комірки в табл. 8.1 і 8.2, що 

відповідають табличним значенням температури зразкового термометра TF2 

для прямого ходу (▼).  

12. Повторити дії, наведені в п. 5.7.4, знижуючи температуру води у 

термостаті, тобто зняти зворотну характеристику перетворення. Для цього 

вимкнути тумблер «Термостат» та ввімкнути тумблери «Вентилятор» і 

«Насос». У цьому режимі вмикається насос, який одночасно зі змішуванням 

прокачує нагріту воду термостата через радіатор охолодження. Отримані дані, 

що відповідають зворотнім гілкам характеристик перетворення, занести до 

таблиці протоколу у колонку (▲) зворотного ходу. 

13. Перевірення автоматичного потенціометра. 

14. Зняти пряму (▼) та зворотну (▲) характеристики приладу КСП-4, 

змінюючи значення каліброваної напруги за знаком і величиною зразкового 

потенціометра ПП-63. Покази потенціометра КСП-4 виводити на оцифровані 

значення його шкали, що вказані у табл. 8.3. При цьому зчитувати з лімбів  

ПП-63 отримані значення каліброваної напруги у мВ і заносити їх у відповідні 

комірки табл. 8.2 як результати вимірювань. 

15. Вимкнути живлення всіх приладів і стенда. 

Завдання для самостійного опрацювання 

Завданням на роботу є дослідження статичних характеристик 

перетворення термоелектричного перетворювача Ni Сr/Ni у комплекті з 

універсальним вимірювальним термоперетворювачем Sitrans TK/TK–H з каналу 

передачі уніфікованого сигналу й манометричного термометра, а також 

перевірення автоматичного потенціометра КСП-4 класу точності 0,5 за шкалою 

градуювання ХК в режимі імітації. 

Дослідження виконуються порівнянням: по-перше, показань температури 

цифрового індикатора перетворювача Sitrans TF2, який використовуються як 

зразковий (первинний вимірювальний перетворювач Pt100 TF2, розташований 
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за місцем у термостаті, температуру якого можна змінювати), з показаннями 

вторинного приладу ТРМ 200 та манометричного термометра, які розташовані 

на щиті. Цифровий сигнал ТРМ 200 пропорційний уніфікованому сигналу за 

струмом, що надходить від перетворювача Sitrans TK/TK–H, розташованого в 

термостаті, та по-друге, порівнянням (на оцифрованих поділках шкали 

потенціометра КСП-4) показань каліброваних напруг від приладу ПП-63, які 

подаються на вхід КСП-4 замість термопари і відповідають характеристиці 

градуювання приладу, з розрахунковою характеристикою для тих же поділок 

шкали. Перевірення проводиться за збільшенням і зменшенням імітованої 

ТЕРС приладом ПП-63. Розрахункова характеристика визначається з 

урахуванням відхилення температури вільних кінців від 0 С до температури 

довкілля.  

1. Ознайомитися з лабораторним стендом. 

2. Вивчити загальну теорію термоелектричного ефекту. 

3. Вивчити загальну теорію манометричних термометрів. 

4. Вивчити принцип дії та конструкцію контактного термоелектричного 

первинного вимірювального перетворювача (термопари) Ni Сr/Ni та структурну 

схему універсального вимірювального  перетворювача Sitrans TK/TK-H фірми 

«Siemens». 

5. Зняти реальну статичну характеристику перетворення вимірювального 

комплекту: термопара Ni Сr/Ni та універсальний вимірювальний  перетворювач  

SITRANS TK/TK-H з уніфікованим вихідним сигналом за стумом. 

6. За статичною характеристикою перетворення визначити абсолютну, 

відносну та приведену похибки вимірювального комплекту. 

7. Побудувати графіки:  

а) реальної статичної характеристики перетворення; 

б) залежності варіації, абсолютних, відносних і приведених похибок за 

отриманим діапазоном вимірювання. 
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Таблиця 8.1 

Зраз- 

ковий  

перетво-

рювач 

Показання 

приладу ТРМ 00 

за умови ходу,  

°C 

Варіація, 

°C 

Похибка за умови ходу 

Абсолютна,  

C 

Відносна,  

% 

Приведена,  

% 

TF2, °C ▼ ▲ ▼      ▲ 

 
▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

15          

20          

25          

30          

35          

40          

45          

50          

55          

60          

65          

      

Таблиця 8.2 

Зраз- 

ковий  

перетво-

рювач 

TF2, °C 

Показання 

манометричн. 

термометра  

за умови ходу, 

°C 

Варіація, 

°C 

Похибка за умови ходу 

Абсолютна,  

°C 

Відносна,  

% 

Приведена,  

% 

▼ ▲ ▼     ▲ 

 
▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

15          

20          

25          

30          

35          

40          

45          

50          

55          

60          

   

Таблиця 8.3 

Оциф-

ровані 

значен-

ня 

шкали 

КСП-4, 

ºC 

Характеристика 

термопари 

 

Град.   Розрах. 

Резуль- 

тати 

вимірювань 

за умови 

ходу, м 

Похибка за умови ходу Варіа-

ція, 

мВ 
Абсолют-

на, мВ 

Відносна,   

% 

Приведе-

на,  % 

 
t0 = 0 ºC, 

мВ  

t0 = ºC, 

мВ  
▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼   ▲ 

0 

 
           

20 
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Продовження таблиці 8.3 

40 

 

 

           

60 

 

           

80 

 

           

100            

120            

140            

160            

180            

200            

 

8. За даними табл. 8.1 каналу передачі інформації «Термоелектричний 

перетворювач Ni Сr/Ni та універсальний вимірювальний перетворювачем 

Sitrans TK/TK–H» визначити варіацію, абсолютну, відносну та приведену 

похибки за діапазоном вимірювання.  

9. Розрахунки похибок потенціометра КСП-4. Для потенціометра КСП-4 

у колонку «Характеристика градуювання» занести (для оцифрованих значень 

шкали КСП-4) стандартну характеристику градуювання термопари ТХК, яка 

відповідає температурі холодного спаю, що дорівнює нулю (характеристика в 

скороченому вигляді наведена в табл. 8.3). Розрахувати розрахункову 

характеристику перетворення приладу КСП-4 за умови відсутності в ньому 

мідного опору ÌR  для компенсації температури навколишнього середовища. 

Для цього, по-перше, необхідно визначити за табл. 8.4 ТЕРС E(t0, 0), яку 

розвиває термопара ТХК за температури робочого спаю, що дорівнює 

температурі її вільних кінців у приміщенні (тобто, t0 дорівнює температурі 

повітря у приміщенні) і температурі холодного спаю  (вільних кінців), що 

дорівнює 0 С. Температуру у приміщенні зняти за показаннями індикатора 

блока БУВС приладу рН-101П, що знаходиться на стенді рН-метра, перевівши 

його в режим вимірювання.  

10. За відомої температури у приміщенні, значення якої занести до  

табл. 8.3 (початок колонки «Розрах.») і використовуючи табл. 8.4, вибрати з 

точністю до градуса значення ТЕРС E(t0, 0) ТХК, що відповідає цій 

температурі.  
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Таблиця 8.4 

tx  

  

0 1 2 

 

3 4 5 6 7 8 9 

0  0 0.07 0,13 0,2 0,26 0,33 0,39 0,46 0,52 0,59 

10 0,65 0,72 0,78 0,85 0,91 0,94 1,03 1,11 1,18 1,24 

20 1,31 1,38 1,44 1,51 1,57 1,64 1,7 1,77 1,84 1,91 

30 1,98 2,05 2,12 2,18 2,25 2,32 2,38 2,45 2,52 2,59 

40 2,66 2,73  2,80 2,87 2,94 3,0 3,07 3,14 3,21 3,28 

60 3,55          

80 5,48          

100 6,95          

120 8.36          

140 9,86          

160 11,39          

180 12.96          

200 14,59          

 

11. Визначити варіацію, абсолютну, відносну та приведену похибки за 

діапазоном вимірювання приладу КСП-4. За дійсні приймати значення 

розрахункової характеристики перетворення. 

12. Побудувати графіки: а) реальної статичної характеристики 

перетворення для обох приладів; б) залежності відносних та приведених 

похибок за отриманим діапазоном вимірювання. 

13. Зробити висновки до роботи. 

Контрольні питання 

1. Що таке термоелектричний ефект? 

2. Коли не впливає на РВ третій дріт, що ввімкнений у ланцюг 

термопари?  

3. Які є стандартні термопари? 

4. Що таке стандартна характеристика градуювання термопари? 

5. Які способи компенсації впливу зміни температури холодного спаю та 

в чому їх суть? 

6. Поясніть принцип роботи  автоматичного потенціометра. 

7. Охарактеризуйте вимірювальний перетворювач  Sitrans TK/TK–H? 

Література: [1–7]. 
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Лабораторна робота № 9 

Тема. Ультразвукові рівнеміри 

Мета: вивчити принцип роботи та будову автоматичних ультразвукових 

рівнемірів, виконати вимірювання рівня в резервуарі і в повітрі, а також 

оцінити зону нечутливості рівнемірів. 

Короткі теоретичні відомості 

У широкому фізичному розумінні ультразвук  це груповий коливальний 

рух частинок пругкого середовища, або послідовність стискувань і розріджень 

у середовищі, в області частот, які ми не чуємо. У техніці коливання частотою 

16÷20 кГц і вище є ультразвуковими. Інколи в ультразвуковій техніці 

використовують частоти і 13÷15 кГц. 

Швидкість С розповсюдження таких пругких коливань (їх називають 

поздовжніми) у речовині залежить від її густини та пругких властивостей і 

визначається рівнянням: 



Е
С  ,     (9.1) 

де Е  модуль пружності середовища; а    густина середовища. 

Довжина хвиль звукових коливань пов’язана з частотою f 

випромінювання та швидкістю С розповсюдження коливань відношенням: 

f

С
 .      (9.2) 

Швидкість С розповсюдження ультразвукових коливань у деяких 

речовинах за їх густини   наведена нижче: 

 С   

Для повітря 331 м/с 0,0012 г/см
3
 

Для води 1430 м/с 1,00 г/см
3
 

Для металів >4400 м/с >8,5 г/см
3
 

 

Ультразвукові хвилі, розповсюджуючись у середовищі з певною 

густиною та проходячи крізь нього, повністю або частково відбиваються на 

межі розподілу із середовищем, у якого інше значення густини, метал–повітря, 
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повітря–метал, повітря–рідина, рідина–метал і т. д. Тобто, інтенсивність 

звукових хвиль, які відбиваються від межі розподілу, залежить від так званих 

акустичних опорів кожного із середовищ, що знаходяться у взаємодії. 

Акустичний опір середовища  це добуток густини середовища   на 

швидкість С розповсюдження ультразвукових коливань у ньому. Для повітря, 

наприклад, С = 42, для води 149·10
3
, для заліза – 398·10

4
, а для мастила – 

135·10
3
. 

Відповідно до теорії звуку Релея коефіцієнт відбиття R за нормального 

падіння звукової хвилі, що розповсюджується в повітрі, на поверхню розподілу 

(тобто, перпендикулярно до цієї поверхні) з певною речовиною, визначається 

як відношення інтенсивностей у відбитій та падаючій хвилях, i може бути 

визначений зі співвідношення:  




















nnpp

nnpp

CC

CC
R      (9.3) 

де ppC   акустичний опір речовини; nnC  акустичний опір повітря. Оскільки 

як   С для води, рідин та сипких матеріалів складає практично на 3 порядки 

більшу величину, ніж для повітря, то на межі розподілу повітрярідина, 

повітрясипкі матеріали відбувається практично повне відбиття ультразвукової 

хвилі, що розповсюджується у повітрі. Це явище й використовується в 

ультразвукових рівнемірах. 

Для випромінювання (генерації) та прийняття ультразвуку в середовищі 

використовують п’єзоелектричні та магнітострикційні перетворювачі. 

Найбільш розповсюджені п’єзоелектричні перетворювачі. Випромінювання та 

приймання ультразвукових коливань у таких перетворювачах ґрунтується на 

використанні прямого та зворотного п’єзоефектів. 

П’єзоелектричний ефект – це властивість деяких спеціально вирізаних під 

певним кутом пластин із кристалів, наприклад, кварцу, утворювати на своїх 

площинах (гранях) електричні заряди за умови стискування або розтягування 

цих граней. Властивість кристалів утворювати електричні заряди називається 
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прямим п’єзоелектричним ефектом. Прямий п’єзоелектричний ефект 

використовується для вимірювання тиску, або зусилля, а також в 

ультразвукових приймачах, які перетворюють пругкі коливання середовища на 

електричний сигнал на його гранях. 

П’єзоефект може бути оберненим, тобто, якщо до пластини (до граней 

кристалу) підвести електричний заряд, то вона змінює свої геометричні розміри 

– деформується. Обернений п’єзоефект використовується для випромінювання 

ультразвукових хвиль. Якщо таку пластину з’єднати з генератора високої 

частоти, то вона перетворює електричні коливання напруги на пругкі механічні 

коливання поверхні пластини. Відповідно в середовищі, з яким ця пластина 

контактує, виникають пругкі коливання. 

Як перетворювачі випромінювання та приймання ультразвукових хвиль  

використовується пластини з кристалів кварцу, турмаліну, сегнетової солі, 

титанату барію та інші. 

Статична деформація  Lст, наприклад пластини з кварцу, невелика й 

дорівнює: 

,UdLст  33      (9.4) 

де d33  п’єзомодуль; U  прикладена напруга, В. 

Потужність коливань залежить від частоти випромінювання, площі 

пластини випромінювача та величини приведеної до нього напруги. 

Для отримання максимальної інтенсивності випромінювання необхідно, 

щоб власна частота коливань пластини випромінювача збігалася з частотою 

коливань генератора. 

Власна частота коливань пластини випромінювача f0 приблизно 

відповідає половині довжини хвилі в пластині та визначається за формулою: 

d

C
f

2
0  ,      (9.5) 

де С  швидкість звуку в пластині; d  товщина пластини. 

Останнім часом найбільш широко використовується новий тип 

п’єзоперетворювача – титанат барієвий. Цей перетворювач виготовляється 



44 

синтетично із солей титанової кислоти та гідроокису барію і поляризується, 

після запікання, електричним полем. 

П’єзомодуль d33 у нього в десятки разів більший, ніж у кварцу. 

П’єзоефект втрачається за температури перетворювача більше (100÷120) 
0
С. 

Після повторної поляризації перетворювач може бути використаний знову. 

Для вимірювання рівня заповнення резервуарів рідкими речовинами, або 

рівня завантаження бункерів сипкими матеріалами використовується схема 

одномірного вимірювання відстані між двома точками, в одній з яких (базовій)  

розміщується приймально-випромінювальний акустичний блок, а другу точку 

(її називають зона відбивання) використовується поверхня контрольованої за 

рівнем речовини (рідина чи сипкі матеріали). 

Така схема взаємного положення називається схемою «ехо-локації»: 

випромінювані коливання після відбивання від контрольованої поверхні 

повертаються до приймача. Маємо місце проходження вимірюваної відстані Lx 

пругкими хвилями у двох напрямках. 

У більшості звуколокаторів використовується випромінювання пакета 

коливань (імпульсне випромінювання), які слугують засобом установлення 

просторового контакту електроакустичного перетворювача з поверхнею 

контрольованого об’єкта.  

Інформація про відстань Lx до об’єкта (або рівень рідини Нx) є часовим 

запізненням прийнятої відбитої хвилі відносно випроміненої: 

,
C

L
T x2      або 

2

CT
Lx


 .    (9.6) 

Цей принцип використовується в усіх звукових вимірювачах відстані. 

Допустима властивість ехо-локаторів  це їх властивість визначати 

найменшу зміну вимірюваної відстані. Вона визначається формою 

випромінюваних хвиль, частотою пропускання смугових підсилювачів каналу 

приймання «ехо-сигналу», способами опрацювання прийнятого сигналу та 

корекцією на нестабільність швидкості звука, рельєфом поверхні відбивання та 

її акустичним опором. 
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Випромінювання та розповсюдження пакета ультразвукових коливань, як 

до моменту їх відбиття від контрольованої поверхні, так і до моменту їх 

зворотного надходження до приймача, відбувається у вигляді променя, що 

розходиться в тілесному куті β: 

D

,
sin




 510

2
 ,     (9.7) 

де   кут розходження випромінювання; D – діаметр випромінювача 

ультразвукових коливань. 

Значення кута розходження випромінювання дає можливість визначити 

необхідний діаметр S поверхні контрольованої за рівнем, за якого досягається 

максимальна сила «ехо-сигналу» за мінімального рівня Нх речовини:  

S = 2 Hх, 

2


tg .       (9.8) 

Зазвичай у сучасних ехолотах функції випромінювання та приймання 

ультразвукових коливань об’єднують в одному електроакустичному 

перетворювачі, що дозволяє спростити  конструкцію випромінювача-приймача 

та усунути так звану апертурну похибку, що обумовлена зміщенням 

випромінювача та приймача в просторі. 

Під час реалізації методу ультразвуковий випромінювач посилає 

акустичні імпульси з малим кутом розходження випромінювання. 

Випромінюється пакет повздовжніх ультразвукових хвиль (ультразвуковий 

зодуючий імпульс) за нормаллю до поверхні, відстань до якої вимірюється. 

Одночасно вимірювальний перетворювач вимірює час між початком 

випромінювання імпульсу та початком приймання відбитого імпульсу, який 

пропорційний відстані Lx між поверхнею контрольованої за рівнем речовини й 

електроакустичним перетворювачем, або рівню Нx речовини. 

На точність вимірювання відстані або рівня «ехо-методом» впливає зміна 

швидкості розповсюдження ультразвуку в повітрі від температури. Залежність 

між швидкістю С розповсюдження ультразвуку в повітрі й температурою Т(К) 



46 

має вигляд: 

Т,С  06720 .      (9.9) 

Для усунення додаткової похибки від впливу температури 

навколишнього середовища в ехолотах використовують спеціальні схеми 

термокомпенсації, у яких термочутливий елемент використовують термометр 

опору, який розміщується або в зоні випромінюваного ультразвукового 

струменя, або вбудований безпосередньо в електроакустичний перетворювач. 

Суть методу термокомпенсації полягає у віпрацьовуванні електричної напруги, 

що прямопропорційна температурі середовища, й додаванні її до амплітуди 

опорного сигналу перетворювача часового запізнення. Останнє коригує момент 

приймання відбитого ехо-сигналу на величину, що виникла внаслідок зміни 

швидкості ультразвукових коливань за зміни температури. 

Порядок виконання роботи 

1. Подати електричне живлення на стенд тумблером «Живлення ~220В». 

2. Подати електричне живлення на рівнемір тумблером  

«Multi Ranger 100» і зняти його статичну характеристику перетворення, 

провівши вимірювання рівня (відстані) за його допомогою до поверхні 

відбивання.  

3. За допомогою ходового гвинта штатива опустити поверхню 

відбивання, що імітує рівень сипких матеріалів, у нижнє (початкове) вихідне 

положення та зафіксувати це значення як на  лінійці, так і записом у табл. 1 в 

колонці «лінійка». Значення виставити округленим до 5 мм (вийти на 

оцифровані позначки лінійки). Таке положення поверхні відбивання узяти за 

нульове значення вимірюваного рівня сипких матеріалів. Зняти показання з 

цифрового індикатора «Multi Ranger 100», які відповідають цим значенням 

лінійки, та записати їх як «Початкове значення показів рівнеміра» Х. Це 

значення показання приладу записати у рядок «Приріст по лінійці», що 

відповідає значенню Xоі = 0 мм для прямого ходу за характеристикою 

перетворення. 
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4. За допомогою ходового гвинта штатива спочатку піднімати площину 

відбивання, наближаючи її до ультразвукового сенсора, імітуючи збільшення 

дійсного рівня Xоі сипких матеріалів з дискретністю (+50 мм) до верхньої межі 

діапазону вимірювання. Показання рівнеміра, що відповідають приростам рівня 

у напрямку його зростання (пряма (▼) гілка ХП) і відповідно до значень 

колонки «Лінійка» Xоі, записувати до колонки «Показання рівнеміра» у 

відповідний рядок табл. 8.1.  

5. Після досягнення верхньої межі вимірювання, з аналогічною 

дискретністю й в тих же точках на лінійці, зняти зворотну (▲) гілку 

характеристики перетворення, опускаючи поверхню відбивання у вихідне 

положення. Значення показань рівнеміра записувати у відповідну колонку 

зворотного (▲) ходу табл. 8.1. 

6. Вимкнути живлення ехолоту тумблером «Multi Ranger 100».  

7. Подати електричне живлення на рівнемір «PROBE LU» відповідним 

тумблером і зняти його статичну характеристику перетворення, провівши 

вимірювання відстані (рівня) до поверхні (дзеркала) води за його допомогою.  

8. За допомогою вентиля впускання води в ємність виставити 

мінімальний рівень води в ємності, що відповідатиме нижньому (початковому) 

значенню рівня, і зафіксувати це значення як по лінійці, так і записом у табл. 

8.2 в колонці «Лінійка», «Початкові значення». Значення виставити округленим 

до 5 мм (вийти на оцифровані позначки лінійки). Таке положення поверхні 

відбивання води (дзеркала) прийняти за нульове (початкове) значення 

вимірюваного її рівня. Зняти показання з цифрового індикатора «PROBE LU», 

які відповідають цим значенням лінійки, і записати їх як «Початкові покази  

рівнеміра» Х. Це ж значення показань приладу записати в табл. 8.2 у рядок 

«Приріст по лінійці», що відповідає значенню Xоі = 0 мм для прямого ходу за 

характеристикою перетворення. 

9. За допомогою вентиля впускання води в ємність спочатку збільшувати 

дійсне значення Xоі рівня води від початкового значення до верхньої межі 

діапазону вимірювання з дискретністю (+100 мм). Показання рівнеміра, що 

відповідають приростам рівня у напрямку його зростання (пряма гілка ▼ 

характеристики перетворення) й у відповідності із значеннями колонки 
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«Лінійка» Xоі», записувати у колонку «Показання» у відповідний рядок  

табл. 8.2.  

10. Після досягнення верхньої межі вимірювання з аналогічною 

дискретністю зняти зворотну ▲ гілку характеристики перетворення, 

випускаючи воду з ємності за допомогою вентиля випускання води. Значення 

показань рівнеміра записувати у відповідну колонку зворотного ▲ ходу  

табл. 8.2. 

11. Вимкнути живлення ехолота тумблером «Sitrans PROBE LU». 

Завдання для самостійного опрацювання 

1. Ознайомитися з лабораторним стендом. 

2. Вивчити загальні поняття про ультразвук; загальну теорію 

ультразвукового «ехо-методу» вимірювання рівня та структурну схему його 

реалізації.  

3. Вивчити будову та структурні схеми двоканального Sitrans Multi 

Ranger 100 та компактного Sitrans PROBE LU. 

4. Зняти реальні статичні характеристики перетворення автоматичних 

ультразвукових рівнемірів SITRANS Мulti Ranger 100 та PROBE LU . 

5. За статичними характеристиками перетворення визначити абсолютну, 

відносну та приведену похибки обох рівнемірів. 

6. Побудувати графіки:  

а) реальних статичних характеристик перетворення;  

б) залежності відносних та приведених похибок за отриманим діапазоном 

вимірювання (точки наносити через кожні 50 мм). 

7. За результатами проведених вимірювань розрахувати похибки. 

8. Побудувати статичні характеристики перетворення рівнемірів  

Sitrans PROBE LU й МultiRanger 100, і залежності їх відносної та приведеної 

похибок за діапазоном вимірювань. 

9. Зробити висновки за результатами перевірення. 
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Таблиця 9.1 

Лінійка, 

мм 

Показання 

Multi Ranger 

100  за умови 

ходу, мм 

 Похибка за умови ходу 

Початкові 

значення за 

лінійкою, 

мм 

«               » 

Початкові 

покази 

рівнеміра  

«                    » 

Варіація, 

мм 

Абсолютна, 

мм 

Відносна, 

% 

Приведена, 

% 

Приріст 

по лінійці, 

X oi , мм 

▼ ▲ ▼          ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

0          

50          

100          

 

Таблиця 9.2 

Лінійка, 

мм 

Показання 

Probe LU за 

умови ходу, 

мм 
Варіація, 

мм 

Похибка за умови ходу 

Початкові 

значення 

за 

лінійкою, 

мм 

«               » 

Початкові 

покази     

рівнеміра Х П : 

«                    » 

Абсолютна, 

мм 

Відносна, 

% 

Приведена, 

% 

Приріст 

за лінійці, 

X oi , мм  

     ▼ ▲     ▼          ▲ ▼  ▲      ▼ ▲    ▼ ▲ 

0          

100          

200          

500          

…          

700          

800          
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Контрольні питання 

1. Що таке ультразвук і яке співвідношення між швидкістю його 

розповсюдження, довжиною хвилі та частотою випромінювання? 

2. Що таке акустичний опір середовища?  

3. У чому полягає принцип «ехо-локації»? 

4. За яких умов може бути використаний принцип «ехо-локації»? 

5. Поясніть загальну структурну схему ехолотів. 

6. Чим відрізняються рівнеміри Sitrans PROBE LU та MultiRanger 100?  

7. Які основні НМХ ультразвукових рівнемірів Sitrans? 

Література: [1–7]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Метрологія, 

технологічні вимірювання та прилади» складається з дев’яти робіт, які 

спрямовані на перевірку знань студентів з теорії і практики розв’язання 

прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За дев’ять робіт студент може отримати 36 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляють: 

– 4 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання; 

– 2 бали виставляють, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав 

звіт, але не захистив його; 

– у решті випадків виставляють 0 балів. 
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