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Текст лекції
1. Класифікація засобів вимірювання.
Засобами вимірювальної техніки (ЗВТ) називають технічні засоби, які застосовуються під час вимірювань і мають нормовані метрологічні характерристики (МХ). Метрологічними називаються ті характеристики засобів вимірювань, від яких залежить точність результатів, одержаних за їх допомогою.
Нормування метрологічних характеристик полягав в законодавчому регламентуванні їх складу і нормативних значень.
До засобів вимірювальної техніки відносяться засоби вимірювань (ЗВ) та
вимірювальні пристрої. Засіб вимірювання це ЗВТ, який реалізує процедуру
вимірювань. Види ЗВ: вимірювальні прилади, вимірювальні канали, вимірювальні системи, кодові ЗВ (АЦП), реєструвальні ЗВ. Вимірювальний пристрій
(ВП) - ЗВТ, в якому виконується лише одна зі складових частин процедури
вимірювань (вимірювальна операція). ВП це міри, набори і магазини мір,
компаратори, вимірювальні перетворювачі, масштабні перетворювачі та
обчислювальні компоненти.
Міра - ВП, що реалізує відтворення та (або) збереження ФВ заданого розміру (однозначна міра) або ряду розмірів (багатозначна міра). Набір мір - спеціально підібраний комплект конструктивно відокремлених мір, які можуть
використовуватися не тільки окремо, але й в різних комбінаціях для відтворення ряду розмірів даної ФВ (наприклад, набір гир, вимірювальних резисторів, конденсаторів). Набір мір, конструктивно об'єднаних в одне ціле з пристроєм для вмикання їх у різних комбінаціях, називається магазином мір.
Наприклад, магазин опору, індуктивності, ємності.
Вимірювальний перетворювач - ВП, що реалізує вимірювальне перетворення вхідного вимірювального сигналу на вихідний сигнал, зручний для
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дальшого перетворення, обробки, зберігання чи передавання вимірювальної
інформації, але не для безпосереднього сприймання спостерігачем.
Наприклад, калібрований шунт, вимірювальний трансформатор, атестована
термопара. Первинний вимірювальний перетворювач (сенсор) перший взаємодіє з об'єктом вимірювань.
Вимірювальний прилад - 3В, в якому створюється візуальний сигнал вимірювальної інформації, який придатний для безпосереднього сприймання
спостерігачем завдяки наявності відлікового пристрою (шакала з вказівником, цифрове табло), наприклад, вольтметр, ватметр, термометр.
Вимірювальна система (ВС)- сукупність вимірювальних каналів (3В і засобів зв'язку, для створення сигналу про одну ФВ), вимірювальних пристроїв
та інших технічних засобів об'єднаних для створення сигналів вимірювальної
інформації про декілька вимірюваних ФВ. Найчастіше ВС призначена для
вироблення сигналів у формі, придатній для автоматичної обробки, передачі і
(або) використання вимірювальної інформації в автоматизованих системах
управління.
Вимірювальні системи можна вважати різновидом вимірювальних інформаційних систем (ВІС), до яких належать також системи автоматичного контролю, системи технічної діагностики і системи розпізнавання образів. ВІС
також входять до окладу автоматизованих систем управління. Отже, ВІС це
сукупність ЗВТ, засобів контролю, діагностики та інших технічних засобів
для створення сигналів вимірювальної та інших видів інформації. Незалежно
від виду інформації, що формується будь-якою ВІС основним елементом її є
ЗВТ.
1.1. Класифікація вимірювальних приладів
Вимірювальні прилади різноманітні за призначенням, принципом дії, метрологічними та експлуатаційними характеристиками. Тому класифікаційних
ознак багато, але доцільно розглянути найзагальніші з них.
За формою вимірювальної інформації, що міститься в інформативному параметрі вихідного сигналу, вимірювальні прилади поділяються на аналогові і
цифрові. Аналоговим навивається прилад, інформативний параметр вихідного сигналу якого в фізичним аналогом вимірюваної величини (інформативного параметра вхідного сигналу). Наприклад, переміщення рухомої частини
електродинамічного вольтметра - аналог середнього квадратного значення
вимірюваної напруги.
Цифровим називається прилад, вихідний сигнал якого цифровий, тобто
містить інформацію про значення вимірюваної величини, закодовану у цифровому коді. Покази аналогових приладів також цифрові, але їх аналогові
вихідні сигнали квантує і кодує в цифровому коді сам спостерігач (експериментатор) в процесі відлічування показів, а в цифровому приладі ці операції
виконуються автоматично.
Вимірювальний прилад, що дає можливість тільки відлічувати покази, називається показуючим, а прилад, в якому передбачена автоматична фіксація
вимірювальної інформації, - реєструючим. Залежно від виду реєстрації реєс4

труючі прилади поділяються на самописні і друкуючі. Самописний прилад
(самописець) записує вимірювальну інформацію в аналоговій формі у вигляді
діаграми, а друкуючий здійснює друкування вимірювальної інформації в цифровій формі.
Залежно від виду значення вимірюваної величини, тобто інформативного
параметра вхідного сигналу розрізняють прилади миттєвих або інтегральних
(середнє, середнє за модулем, середнє квадратичне) значень, а також інтегруючі та підсумовуючі прилади. Інтегруючий прилад інтегрує вхідний сигнал
за часом або іншою незалежною змінною (наприклад, лічильник електричної
енергії інтегрує миттєву потужність за часом). Підсумовуючим називається
прилад, покази якого функціонально пов'язані з сумою двох або декількох
величин, що підводяться до нього по різних каналах (наприклад, ватметр для
вимірювання потужності декількох генераторів).
Класифікаційні ознаки - вимірювана величина або її одиниця – відображаються в найменуванні вимірювального приладу, наприклад, вологомір або
гігрометр, висотомір або альтиметр, частотомір, але герцметр, амперметр,
вольтметр, мілівольтметр і т. п. Електровимірювальні прилади, що дозволяють вимірювати дві і більше різних за фізичною природою величин, називають комбінованими приладами (мультиметрами), а прилади, що придатні
для вимірювань в колах постійного і змінного струмів, - універсальними приладами.
2. Поняття еталона, зразкових і робочих засобів вимірювань
Результати вимірювань мають виражатися в узаконених одиницях і з потрібною точністю. За рівних інших умов точність вимірювань визначається
метрологічними характеристиками використовуваних 3В. Тому всі 3В підлягають обов'язковій повірці (верифікації, перевірці) або калібруванню.
Повірка 3В полягав в офіційному ствердженні їх придатності для застосування за призначенням. Висновок робиться на підставі результатів контролю
характеристик ЗВ, в основному метрологічних, на відповідність вимогам
НТД. Ієрархічно 3В поділяються на еталони і робочі 3В.
Еталон (еталон одиниці) - 3В (або комплекс 3В), що забезпечує відтворення і (або) зберігання одиниці з метою передачі її розміру тим 3В, що стоять
нижче за схемою перевірки, і офіційно затверджений в установленому порядку як еталон (наприклад, комплекс 3В для відтворення метра черев швидкість
поширення світла у вакуумі, затверджений як державний еталон метра).
Робочими називаються ті 3В, що використовуються для виконання всіляких вимірювань в державному господарстві, але не служать для перевірки
інших 3В.
Серед еталонів виділяють робочі, які служать для перевірки інших 3В і
офіційно затверджені як зразкові. Наприклад, зразкова міра, зразковий вимірювальний перетворювач, зразковий прилад. До зразкових ЗВ належать також зразкові речовини і стандартні зразки.
Зразкова речовина - зразкова міра у вигляді речовини з відомими властивостями, яві відтворюються при додержанні умов приготування, що вказані в
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затвердженій специфікації. Наприклад, чиста вода, чисті гази (водень, кисень), чисті метали (цинк, срібло, золото та ін.), неметали, сплави.
Стандартний зразок - міра для відтворення одиниць величин, що характеризують властивості або склад речовин і матеріалів (наприклад, стандартний
зразок властивостей феромагнітних матеріалів, легованої сталі з атестованим
вмістом хімічних елементів).
Робочі еталони атестують і перевіряють з допомогою інших, більш точних
3В. Таким способом здійснюється передавання розмірів одиниць ФВ від еталона до робочих 3В. Робочі 3В не можна застосовувати для перевірки інших
3В, якщо вони навіть точніші за наявні робочі еталони, оскільки вони не затверджені офіційно. Разом з тим робочі еталони не дозволяється використовувати як робочі ЗВ для виконання практичних вимірювань.
3. Структурні схеми засобів вимірювання.
Кожний 3В - це технічний пристрій певної структури, складність якої визначається характером і кількістю проміжних перетворень інформативного
параметра вхідного на інформативний параметр вихідного вимірювального
сигналу. Всі ці проміжні вимірювальні перетворення здійснюються перетворювальними елементами і базуються на певних фізичних ефектах, які в сукупності погоджені так, щоби забезпечити потрібне функціонування 3В, причому один із них домінуючий. Тому принципом дії 3В даного виду називають фізичний ефект або принцип, що покладений в основу його побудови.
Він часто відображається у назві 3В, наприклад, електродинамічний ватметр,
термоелектричний термометр.
Перетворювальні елементи 3В з'єднані у коло вимірювального перетворення, яке коротко, хоча й не зовсім коректно, називають вимірювальним колом.
Справа в тому, то вимірювальним колом може бути тільки таке коло вимірювального перетворення, у якому є операція порівняння вимірювальної інформації. Тому, очевидно, все коло перетворення вимірювального приладу є вимірювальним колом, а кола перетворення вимірювальних перетворювачів, за
деякими винятками, не є вимірювальними колами. Кола перетворення на
окремих ділянках вимірювальних кіл без операцій порівняння також не є
вимірювальними колами.
З точки зору точності важлива роль першого перетворювального елемента
у колі перетворення. Та його частина, що перебуває під безпосередньою дією
вимірюваної чи перетворюваної величини, називається чутливим елементом
або сенсором (наприклад, чутливим елементом терморезистивного термометра є терморезистор).
Кола перетворення відображаються графічно їх схемами - структурними,
функціональними і принципіальними. Схема кола перетворення є його графічною моделлю, і не можна називати реальне коло схемою.
Структурна схема кола перетворення 3В відображає (у вигляді відповідно
з'єднаних прямокутників) структурні елементи кола, їх функціональне призначення і взаємозв'язки. Ступінь диференціації структурної схеми на структурні елементи залежить від призначення схеми. Прямокутником може бути
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зображений окремий перетворювальний елемент, з'єднання елементів або й
весь 3В.
Схема, яка крім структури кола перетворення, пояснює ще функціонування
окремих його ділянок, процеси, що в них відбуваються, називається функціональною схемою. Схема, яка відображає повний склад перетворювальних
елементів і їх з'єднання, дає уявлення про принцип дії 3В, називається принципіальною, або повною, схемою кола перетворення 3В чи його окремої
ділянки.
3.1 Структурні схеми і види перетворень
Структурні елементи кола перетворення 3В можуть бути з'єднані послідовно, паралельно, зустрічно-паралельно і змішано. Способом з'єднання при відповідному функціональному призначенні структурних елементів визначається метод вимірювального перетворення. Розрізняють методи прямого, зрівноважувального і комбінованого перетворень.
Пряме перетворення характерне тим, що передача вимірювальної інформації відбувається тільки в одному напрямі - від входу до виходу без зворотного зв'язку між ними:
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2

X2

n
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Зрівноважувальне перетворення полягає в тому, що вхідна величина зрівноважується іншою однойменною величиною. Існує два види зрівноважувального перетворення: слідкуюче (від'ємний зворотний зв'язок міх виходом і
входом) і розгортальне (автономне). Слідкуюче може бути з статичною або з
астатичною характеристикою перетворення.
У випадку слідкуючого перетворення вхідна величина Х зрівноважується
вихідною величиною ХК=К2Y кола зворотного перетворення, де К2 – коефіцієнт перетворення, а Y -вихідна величина всього кола перетворення.
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На вхід кола прямого перетворення надходить різниця Х = Х - XK=X - K2Y, яка завдяки значному коефіцієнту підсилення K1 прямого кола і глибокому від'ємному зворотному зв'язку стає настільки малою, що можна вважати Х = ХК і за відомими значеннями К2 і Y, а також XK = K2Y визначити
значення X.
При статичному слідкуючому зрівноважуванні, в принципі, значення Х  0,
хоча й мале, бо інакше було б Y = 0, а при астатичному - завдяки наявності
інтегруючого елемента в колі прямого перетворення може бути Х = 0.
Функції інтегруючого елемента виконує реверсивний двигун.
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У випадку розгортального зрівноважування XK генерується автономним
джерелом компенсуючої величини ДКВ, яка змінюється автоматично до моменту компенсації, тобто коли Х = Х - XK стає настільки малим, що реагує
пристрій порівняння ПП, який видає сигнал на вихідний пристрій ВП про
рівність Х = XK, а ДКВ - інформацію про значення ХК.
X

X

ППK
1

Xk
ДКВ

ВП

Комбіноване перетворення є тоді, коли від'ємним зворотним зв'язком охоплена тільки частина кола прямого перетворення.
X

K1

X1

X

K2

X2

K3

Y

Xk
K4

3.2 Узагальнена структурна схема вимірювальної інформаційної системи
В поняття ВІС входять системи: вимірювальна, автоматичного контролю,
технічної діагностики і розпізнавання образів. В поєднанні з комп'ютером
ВІС становить вимірювально обчислювальний комплекс. Всі ВІС за структурою можна узагальнити і зобразити, як на рисунку, де позначено:
О - об'єкт дослідження;
С - споживач вимірювальної інформації;
1 - вимірювальна частина ВІС, до складу якої входять первинні перетворювачі, комутатори, перетворювачі неелектричних величин на електричні,
міри і компаратори, аналого-цифрові перетворювачі (АЦП) тощо;
2 - пристрій математичної обробки вимірювальної інформації за певним
алгоритмом;
3 - пристрій передачі і зберігання вимірювальної інформації;
4 - пристрій відображення інформації (індикація, друк, перфорація,
графіки тощо);
5 - пристрій автоматичного керування роботою ВІС.
О

1

2

3

4

C

5

Вимірювальна частина ІВС може бути різної структури, а саме:
- паралельної дії - системи з паралельними вимірювальними каналами;
- паралельно-послідовної дії - системи з одним вимірювальним каналом і
комутатором для перемикання первинних перетворювачів;
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- послідовної дії - системи а одним вимірювальним каналом і з одним
первинним перетворювачем, який сканує досліджуване поле вимірюваної
величини в n заданих точках;
- мультиплікуючі розгортальні системи, у яких вимірювальні канали
паралельні з окремими компараторами, але зі спільної мірою.
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