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Лекція 7 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
 7.1. Поняття про вимірювально-реєстраційні системи і їх основні  
       метрологічні характеристики 
 
 Для отримання інформації про якість об'єкта досліджень у вигляді пев-
ного роду сигналу використовують вимірювально-реєстраційні системи 
(ВРС). Основними умовами забезпечення високої якості отримуваної ними 
інформації є: 

- правильний вибір методу вимірювань; 
- правильне складання вимірювальних схем; 
- забезпечення технічно прийнятних умов роботи вимірювальних  
    пристроїв. 

 ВРС  це комплекс пристроїв для отримання, перетворення та видачі 
вимірювальної інформації. Вони можуть мати один або декілька каналів ви-
мірювання і здійснювати різноманітні функції в залежності від їх конструк-
тивного виконання. ВРС бувають аналоговими або дискретними. Аналогові 
ВРС видають результат вимірювання у вигляді безперервного сигналу на по-
кажчик, осцилограму чи графік. Дискретні ж ВРС видають результат вимі-
рювання у вигляді множини окремих значин на імпульсний лічильник, циф-
ровий індикатор, точкову діаграму або на пристрій для введення безпосеред-
ньо у ЕОМ.  
 Більшість ВРС працюють за принципом електричних вимірювань неелек-
тричних величин: вимірювані параметри різної фізичної природи з допомогою 
датчиків перетворюються в одинакові за природою електричні сигнали. 

На рис. 1 представлена найпростіша схема ВРС, як достатньо ефектив-
но може використовуватися для реєстрування як аналогових, так і дискрет-
них сигналів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1  Структурна схема ВIС:  
 1 об'єкт вимірювань; 2  чутливий датчик; 3  функціональний анало-
гово-цифровий (АЦП) чи цифрово-аналоговий (ЦАП) перетворювач сигналу; 
4  пристрій накопичення та видачі інформації (ПЕОМ) 
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 Ефективність вимірювання визначається насамперед його точністю. 
Характеристиками приладів та ВРС, що визначають точність вимірювання, є 
їх метрологічні та динамічні характеристики. 

Метрологічними характеристиками називають стандартизовані числові 
показники точності приладу, які повинні враховуватися під час його вибору і 
складанні вимірювальних схем. На відміну від динамічних, метрологічні ха-
рактеристики приладів визначають похибки статичних вимірювань (тобто та-
ких, які не змінюються в часі). До таких характеристик належать: клас точ-
ності, варіювання показань, чутливість, границя вимірювання. 

Клас точності показує допустиму статичну похибку приладу даного 
класу, виражену через приведену похибку. 

Приведена похибка ( ) розраховується по формулі: 
                    Хп  Хд 

     = ·100, (%)           (1) 

                    Хв  Хн 
де  Хп  показання приладу; 
 Хд  дійсна значина вимірюваної величини; 
 Хв  верхня межа вимірювань приладу; 
 Хн  нижня межа вимірювань приладу. 
У формулі (1) величина  = Хп  Хд  це абсолютна похибка вимірюва-

льного приладу.  
Відношення абсолютної похибки  до дійсної значини вимірюваної ве-

личини називається відносною похибкою приладу (): 

 = ·100/Хд (%). 
Числові значини для класів точності вибирають із наступного числово-

го ряду: [1; 1,5; 2; 2,5; 4; 5; 6]·10n .  

Значина n приймається рівною: +1; 0; 1; 2. 
Так, при n = 0 маємо: клас точності приладу 2,5, а його приведена по-

хибка дорівнює 2,5%. 
Варіюванням показань називають найбільшу різницю між показан-

нями використовуваного та зразкового приладів. 
Чутливість приладу  це відношення приросту показань приладу (A) 

до зміни вимірюваної величини (x), що визвала цей приріст (A): 
S = A/x. 

Чутливість ВРС дорівнює добутку чутливостей окремих елементів схе-
ми. Під час компонування останньої потрібно узгоджувати чутливість при-
строю із заданою точністю вимірювання. Занижена чутливість збільшить по-
хибку вимірювання, а занадто висока  ускладнить процес вимірювання із-за 
збільшення часу заспокоєння приладу тощо. 

Границя вимірювання  це робочий діапазон шкали приладу. Клас 
точності останнього визначається відносно верхньої межі шкали. У зв'язку із 
цим для невеликих значин вимірюваної величини не можна використовувати 
прилад з великою границею вимірювання, оскільки це призведе до похибки. 
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Більшість с.-г. технологічних процесів мають випадковий (іноді детер-
мінований) коливальний характер. Тому в практиці випробувань досить час-
то має місце вимірювання величин, що змінюються у часі. 

До основних динамічних характеристик вимірювальних приладів від-
носять: характеристику перехідного процесу, амплітудну (АЧХ), фазову 
(ФЧХ) і амплітудно-фазову (АФЧХ) характеристики та передаточну функ-
цію. Числовими характеристиками вказаних динамічних властивостей висту-
пають:  

- час перехідного процесу; 
- коефіцієнт підсилення системи і окремих її елементів; 
- смуга пропускних частот; 
- частота зрізу; 
- резонансна частота тощо. 
Найбільш інформативною динамічною характеристикою є передаточна 

функція, методика отримання якої була розглянута вище. 
 
7.2. Датчики вимірювань 
 
Датчиком або первинним вимірювальним перетворювачем називають 

конструктивно закінчений прилад для перетворення дії вимірюваної величи-
ни в електричний сигнал. 

По функціональному призначенню датчики розподіляються на параме-
тричні (пасивні) і генераторні (активні). 

В параметричних датчиках під дією вимірюваної величини змінюєть-
ся їх електричний параметр: опір, ємність, індуктивність. 

До параметричних датчиків відносяться: 
- комутуючі датчики, які під впливом зміни вимірюваної величини 

включають електричну ланку, подаючи при цьому у вимірювальну 
систему імпульсні сигнали (переривачі імпульсів, кодувальні датчи-
ки тощо); 

- потенціометричні і реостатні датчики, в яких під дією вимірюваної 
величини переміщується реостатний повзунок (головним чином дат-
чики лінійних та кутових переміщень); 

- тензорезистори (тензометричні датчики опору), які змінюють актив-
ний опір під впливом деформації; 

- ємкісні датчики, які змінюють свою електричну ємність під впливом 
вимірюваної величини; 

- індуктивні датчики, в яких під впливом вимірюваної величини змі-
нюється індуктивність (індуктивний опір); 

- датчики термоопору, фотоопору, які змінюють свій електричний опір 
при зміні температури, сили світла і т. ін.; 

- трансформаторні датчики, феромагнітні датчики кута повороту, 
сельсини. В цих датчиках обмотка збудження живиться змінною на-
пругою від блоку живлення, а на виході отримують напругу, пропор-
ційну переміщенню якоря. 
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Генераторні датчики генерують електрорушійну силу (ЕРС) під час 
обертання ротора або в результаті впливу температури, тиску тощо. До гене-
раторних датчиків відносять:  

- тахогенератори та індуктори (індукційні датчики) для вимірювання 
    кутової швидкості; 
- термоелектричні і гальванічні датчики, термопари і т. ін. 
Суттєвою характеристикою будь-якого датчика є його лінійність. В 

робочому діапазоні вимірювань датчик повинен мати лінійну статичну хара-
ктеристику. Нелінійність характеристики потребує нелінійного масштабу по-
кажчика, значно утруднює оброблення результатів вимірювань і т. ін. 

Якщо немає змоги підібрати або виготовити  датчик з лінійною харак-
теристикою, то в у вимірювальну ланку вводять лінеаризувальні пристрої, 
які, однак, можуть бути додатковими джерелами похибок. Лінеаризація у бі-
льшості випадків буває не повною, а лише частковою.  

Тензометричні датчики опору. Такими називають первинні перетво-
рювачі вимірюваної деформації пружного елемента в електричний сигнал. 
Останній виникає в результаті зміни наклеєного на пружний елемент чутли-
вого до деформації активного електричного опору, який називають тензоре-
зистором. 

Тензометричні датчики використовують для вимірювання зусиль, кру-
тних моментів, тиску і інших неелектричних величин, коли в результаті дії 
вимірюваної величини можна отримати пружну деформацію чутливого еле-
мента (стержня, валу, мембрани тощо). 

Найчастіше дослідники використовують два типи тензорезисторів: дро-
тяні і фольгові.  

Дротяний тензорезистор  це решітка із тонкого дроту з великим ак-
тивним (омічним) опором, наклеєна на основу із тонкого паперу чи лакової 
плівки. 

Фольговий тензорезистор має решітку, виготовлену травленням із ме-
талічної фольги та наклеєну на основу. Перевага таких тензорезисторів поля-
гає у більш високому коефіцієнтові тепловіддачі. Це дозволяє пропускати че-
рез датчик значно більший струм, підвищивши тим самим його чутливість, 
що дуже важливо при використанні безпідсилювальних вимірювальних схем. 

Основними технічними характеристиками тензорезистора є його акти-
вний опір, база (довжина решітки) та коефіцієнт тензочутливості. Останній 
розраховують по формулі: 

                 R·L 

K = . 

          R·L 

В даній формулі R  приріст опору датчика R при збільшенні його до-
вжини L за рахунок деформації на величину L. 

Номінальний робочий струм для дротяних тензорезисторів  до 30 мА, 
а для фольгових   до 200 мА. Напруга живлення  12 або 24 В. 

Оскільки тензорезистор деформується одночасно з пружним стержнем, 



5 
 

на який він наклеєний, а деформація стержня пропорційна прикладеному зу-
силлю, то зміна опору тензорезистора пропорційна зусиллю Р: 

R/R·L = k·P, 

де k  коефіцієнт пропорційності (масштабний коефіцієнт). 
Індуктивні датчики широко застосовують для вимірювання тиску під 

час випробувань гідросистем, вимірювання частоти обертання різних валів і 
іноді для вимірювання тягових зусиль і крутних моментів. Ці датчики мають 
низку суттєвих переваг: 

- пропускають великий струм; 
- мають високу чутливість; 
- не бояться електричних наведень; 
- виконуються знімними, а тому можуть неодноразово використовува-

тись для вимірювань у різних схемах; 
- механічно міцні і надійні. 
Недоліки: 
- залежність чутливості від частоти напруги живлення; 
- датчики для вимірювання тягових зусиль і крутних моментів мають 

відносно велику масу і не можуть використовуватися при великих 
швидкостях і прискореннях. 

Індуктивний датчик  це електромагнітна система, яка складається із 
котушки, що насаджена на Ш-, або П-подібне осердя із трансформаторного 
заліза, та якоря. Останній з'єднаний із чутливим елементом  діафрагмою, 
пружним стержнем, валом, що обертається тощо. 

При переміщенні вимірювального елемента разом з ним переміщується 
якір, змінюючи  зазор між собою і осердям. В результаті це приводить до 
зміни індуктивності котушки, а значить і величини струму (I) у вимірюваль-
ній ланці. Для практичних цілей підходить вираз: 

    I = 2·U·/(·w2··s), 

де  U  напруга живлення, В; 
   величина зазору між осердям і якорем (враховується двічі), м; 
   частота струму живлення, с-1; 
 w  число витків обмотки котушки; 

   магнітна постійна  4·10-7 Ом·с/м; 

 s  площа поперечного перерізу магнітопроводу, м2. 
Чутливість індуктивного датчика по струму знаходять із виразу: 

    S = 2·U/(·w2··s)/ 
Індукційні датчики. Їх робота побудована на використанні закону 

електромагнітної індукції, згідно яким ЕРС (В), наведена у провідникові, 
пропорційна швидкості зміни магнітного потоку: 

                 dФ 

    ЕРС =  w· , 
                   dt 
де dФ/dt  швидкість зміни магнітного потоку, (Вебер/с = В). 
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Індукційні датчики знайшли широке застосування в тахометричних ге-
нераторах (тахометрах).  

Способи включення датчиків у вимірювальну схему. 
Найчастіше датчики включають у вимірювальний міст. Існують два 

способи вимірювання з допомогою мостових схем: нульовий і метод розба-
лансування.  

При нульовому методі під час кожного порушення рівноваги моста 
здійснюють його зрівноважування (тобто покажчик вимірювального приладу, 
включеного в діагональ моста, установлюють на нуль). Про зміни вимірюва-
ної величини судять по значині додатково введеного зрівноважувального 
опору. 

Під час вимірювання методом розбалансування при порушенні рівно-
ваги моста про зміни вимірюваної величини судять по відхиленню покажчи-
ка вимірювального приладу в діагоналі моста.  

В тензометруванні в основному використовують рівноплечий міст Уіт-
стона. Тензометричні мости розрізняють: 

- по виду напруги живлення: мости постійного і змінного струму; 
- по навантаженню у вимірювальній діагоналі: мости пасивні і наван-

тажені; 
- по способу включення датчиків у плечі моста. 
Мости постійного струму включають тільки активні опори, що значно 

спрощує їх початкове зрівноваження. Схеми на постійному струмові малочу-
тливі до промислових шумів  наведень змінного струму промислової часто-
ти. Частіше за все використовуються при безпідсилювальному тензометру-
ванні. 

Мости змінного струму працюють на базовій частоті в декілька тисяч 
Гц. Її значина повинна не менше, ніж у 5 разів перевищувати частоту дослі-
джуваного процесу. Мости змінного струму потребують екранування по всій 
довжини вимірювального тракту, оскільки вони досить чутливі до паразит-
них ємностей та наведень промислової частоти. 

Вхідний опір електронного підсилювача постійного або змінного стру-
му на два порядки більший опору плечей тензомоста. Тому мости, які пра-
цюють на електронний підсилювач, практично не навантажені, функціону-
ють в режимі холостого ходу і називаються пасивними. 

Мости, що працюють безпосередньо на гальванометр (тобто без підси-
лення) називаються навантаженими. Пасивний міст працює під малим 
струмом, його чутливість вибирають по напрузі. Для навантаженого моста 
чутливість розраховують по струму. 

На чутливість тензорезистора дуже сильно впливає зміна температури 
деталі, на яку він наклеєний. Для компенсування додаткової температурної 
похибки робочого плеча моста іноді використовують тензорезистор сусід-
нього плеча, в якому температурна деформація має протилежний знак. Цей 
тензорезистор, як правило, наклеюють на ту ж деталь таким чином, щоб він 
не піддавався деформації. Якщо два або чотири суміжні плечі є робочими, то 
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температурна компенсація здійснюється автоматично.   
При вимірюванні крутного моменту тензорезистори розміщують на ва-

лу під кутом 45о до дотичної. Чотири робочих тензорезистори наклеюють по 
колу валу на відстані чверті кола один від одного так, щоб діаметрально про-
тилежні тензорезистори відчували дію однойменної деформації. 

Перед початком вимірювання повинно бути здійснене першочергове 
зрівноважування моста-балансування. У збалансованому мості струм у вимі-
рювальній діагоналі дорівнює нулю. 

Балансування моста, який працює на постійному струмі, здійснюють 
реохордом. При роботі на змінному струмі вимірювальна деформація змінює 
не тільки активний, а і реактивний опір датчиків. Тому при балансуванні мо-
ста змінного струму необхідно компенсувати як активну, так і реактивну 
складові опору датчика. При цьому вимірювальний міст зрівноважують по 
амплітуді і по фазі. 
  
 Питання для самоперевірки 
 
 1. Назвіть призначення вимірювально-реєстраційної системи у  
     дослідницькій діяльності. 
 2. Що таке абсолютна і відносна похибки та чутливість вимірювального  
     приладу? 
 3. Назвіть типи датчиків вимірювань. 
 4. Які існують способи підключення датчиків у вимірювальну схему? 


