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Abstract. The national economy of any country requires a wide range of information about the parameters and 
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environmental protection and other areas of human activity. For this purpose it is necessary for metrological support, 
establishment and application of scientific and organizational bases, facilities, rules and regulations necessary to 
achieve unity and required accuracy of measurements. 

 
 

УДК 621.91.002.2 
 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКАЛЫҚ БҰЙЫМДАРДЫҢ САПАСЫН 
МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 

 
Т. М. Мендебаев, А. З. Габдуллина, Г. Е. Абитаева 

  
Қ. И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: метрология, трансформатор, өнім сапасын арттыру, магнитсіздендіру, қателікті анықтау. 
Аннотация. Кез келген халық шаруашылығы зерттеу нысаналарының сипаттамалары мен параметрлері 

жөнінде түрлі ақпарат ғылымда, өндірісте, денсаулық сақтауда, ауыл шаруашылығында, тасымалдауда, 
қоршаған ортаны қорғау саласында жəне басқа да адамдар қызмет ететін салаларында өлшеуді қажет етеді. 
Бұл мақсатқа жету үшін метрологиялық қамтамасыз етуді қолданамыз, яғни қажетті дəлдікке жəне бірлікке 
жету үшін ережелер мен нормалар, техникалық құралдар, ғылыми жəне ұйымдастыру негіздерін қолдану 
жəне орнату қажет. 

 
Халық шаруашылығының түрлі салалары метрологиялық қамтамасыз етуді қажет етеді. 

Қазіргі өнеркəсіпте метрологиялық қамтамасыз етудің еңбексыйымдылық үлесі жалпы шыға-
рылатын өнім еңбексыйымдылығының орта есеппен 10%-ын құрайды. Ал басқа салаларда, əсіресе 
электротехникалық, радиотехникалық, химиялық - 50-60%-ды құрайды. Осыған байланысты 
метрологиялық қамтамасыз етудің ережелері мен нормаларын, техникалық құралдарын, ғылыми 
жəне ұйымдастыру негіздерін қолдану мен орнату өзекті мəселе болып келеді [1]. 

Метрологиялық қамтамасыз етудің мақсаттары: 
- Өнім сапасын арттыру; 
- Өндірісті басқару тиімділігі; 
- Өндірістік процестердің автоматтандыру тиімділігі; 
- Дұрыс есепке алуды қамтамасыз ету жəне энергетикалық ресуртар мен материалдық 

құндылықтарды қолдану тиімділігін арттыру; 
- Сақтандыру іс шараларының, ауруларды емдеу жəне себебін табу, адамның тұрмыс тіршілігі 

мен еңбек жағдайларын бақылау жəне нормалау, қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды 
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қолдануды тиімді есепке алу жəне бағалау, халықаралық ғылыми техникалық, экономикалық жəне 
мəдениет ынтымақтастығының тиімділігін арттыру. 

Метрологиялық қамтудың техникалық негіздері: 
- Физикалық өлшем бірліктерінің мемлекеттік эталондар жүйесі; 
- Физикалық өлшем бірліктерінің өлшемдерін мінсіз өлшем құралдары жəне басқа да тексеру 

құралдары көмегімен эталоннан барлық өлшем бірліктеріне үйлестіру жүйесі; 
- Дайындау жүйесі, өнім сипаттамасының дəлдігін, технологиялық процестердің жəне басқа 

объектілердің дəлдігін талап ететін анықтаманы қамтамасыз ететін жұмысшы өлшем құралдарына 
айналдырып, өнімді өндіріске ендіру жəне шығару; 

- Өлшем бірліктерін мемлекеттік міндетті сынау жүйесі; 
- Үлгі құрамаларының, заттар қасиеттерінің стандартты жүйелері. 
Өлшеу техникасында ерекше орынды электрлік өлшеулер алады. Заманауи энергетика мен 

электроника осы тəсілдерге сүйеніп, электротехникалық бұйымдардың сапасын метрологиялық 
тұрғыда қамтамасыз етеді. 

Қазіргі кезде 50-ден астам электрлік өлшемдерде тексере алатын приборлар шығарылған жəне 
қолданыста. Электрлік өлшемдер тізіміне тоқ, кернеу, жиілік, тоқтар мен кернеулер қатынасы, 
кедергі, сыйымдылық, индуктивтілік, қуат жəне т.б. жатады. Сүйтіп өлшенетін шамалардың көп-
тігіне қарай өлшеу техникалық құралдарының саны да көбейген. Электроөлшеуіш құрылғыларды 
жəне приборды төмендегідей нышанмен жіктеуге болады. Функционалды нышанына қарай бұл 
құралдар мен приборларды төмендегідей топқа бөлуге болады [2]: 

- Жинақтау құралдары; 
- Өңдеу құралдары; 
- Өлшемдік аппараттарды көрсету жəне аттестаттаудың жəне тексеру құралдары. 
Электроөлшегіш құралдарды қызметіне қарай төмендегідей топқа бөледі: 
- Өлшем; 
- Жүйе; 
- Приборлар мен қосалқы құрылғылар. 
Сонымен қатар, электроөлшемдік приборлардың мəндік кластарына алуан түрлі өзгерткіштер 

құрайды. Олардың қызметі өлшеу кезіндегі электрлік шамаларды өзгертіп тұру немесе өлшемдік 
ақпараттарды өзгерту.  

Электроөлшейтін аппаратураның жіктелуі үшін маңызды белгісі қалпына келетін немесе 
өлшенетін физикалық шамалар болып табылады, осыған сəйкес құрылғылар келесі түрлерге 
бөлінеді [3]: 

- Амперметрлер – электр тоғының күшін есептеуге арналған (1-сурет); 
- Вольтмерлер – электр кернеуін өлшеуге арналған (2-сурет); 

 
 

  
 

1-сурет – Амперметр 2-сурет – Вольтметр 
 

- Омметрлер – электр кедергісін өлшеуге арналған (3-сурет); 
- Мультиметрлер (басқаша тестерлер, авометрлер) – құрамдастырылған құрылғылар (4-сурет); 
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3-сурет – Омметр 4-сурет – Мультиметр 
 
- Частометрлер – электр тоғының тербеліс жиілігін өлшеуге арналған (5-сурет); 
- Кедергі дүкендері – берілген кедергілерді өзгерту үшін [4] (6-сурет); 
 

 
 

 

 

5-сурет – Частометр 6-сурет – Кедергі дүкендері 
 

- Ваттметрлер мен варметрлер – электр тоғының қуатын өлшеуге арналған (7-сурет); 
- Электрлік есептеуіштері – қолданылған электр энергиясын өлшеуге арналған (8-сурет). 

 

 

7-сурет – Ваттметр 8-сурет – Электрлік есептеуіштері 
 

- Жəне басқа да түрлері. 
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определение погрешностей. 
Аннотация. Народное хозяйство любой страны требует разнообразной информации о параметрах и 

характеристиках объектов исследований и измерений в науке, производстве, здравоохранении, сельском 
хозяйстве, транспорте, в области охраны окружающей среды и в других сферах человеческой деятельности. 
Для этой цели необходимо метрологическое обеспечение, т.е. установление и применение научных и 
организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и 
требуемой точности измерений. 
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