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ІІӘПНІҢ МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МШ ДЕТТЕРІ
Пәішің мақсаты: студенттерді метрологияның, ақпараттық - өлшеу
техникасы мен технологияларының негізгі ұғымдарына теориялық және
практикалық дайындауды, өлшеу мен бақылау процестеріи талдау мен
синтездеуді қамтамасыз ету болып табылады. Өлшейтін ақпараттық жүйе меи
кешендерді, электр өлшеу техникасын қүрудың қазіргі принципше сай оқыпүйрену, өлшеуді жүргізу және бағалау, әр түрлі практикалық облыстарда
өлшеу қүралдарын пайдалану мен практикалық білімді алуда студенттің
білімін қальштастыру.
ГІәннің міндеттері: пәнді оқу нәтижесінде студент ақпарапъі-өлшеу
техникасы туралы түсінігін кеңейту керек, өлшегіш қүралдарын дүрыс таңдау
және есептеу; әр түрлі электр өлшегіш қүрылғыларының жүмысына қатысты,
теориялық материалдарды бекіту, олардың негізгі қасиеттерін, қолдану
аймағын білу, бақылау нәтижелерін өңдей білу, өлшеу нәтижелеріие жене
қүралдың дәлдігіне баға беру; электр өлшегіш тізбегінің параметрлерін
есептеуге дағдылану, қүрылғылардың метрологиялық сипаттамалары мен осы
параметрлердің байланысын орнату.
Пәнді игеруде студент келесіні білу керек:
- өяшейтін ақпараттық жүйе мен кешендерді, электр өлшеу техникасын
қүрудың қазіргі гіринципіне сай оқып - үйрену;
- өлшеуді жүргізу және бағалау.
Пәиді игеруде студент келесші істей білу керек:
- өлшегіш құралдарын дүрыс таңдау және есептеу;
- әр түрлі электр өлшегіш қүрылғыларының жүмысына қатысты,
теориялық материалды бекіту, олардың негізгі қаеиеттерін, қолдану аймағын
білу, бақылау нәтижелерін өңдей білу, өлшсу нәтижелеріне және қүралдың
дәлдігіне баға беру;
- электр өлшегіш тізбегіиің параметрлерін есептеуге дағдылану,
қүрылғылардың метрологиялык сипаттамалары мен осы параметрлердщ
байланысын орнату.
КУРСТЫ Ң ПРЕРЕКВИЗИТТЕРІ:
«Метрология жене өлшеуіш» пәні физика (механика, электр, магнетизм
белімдері), жоғары математика (дифференциалдық жөне интегралдык
есеитеулер; комплекстік айнымалылардың функциялары; дифференциалдык
теңдеулерді шешу әдістері), электроника негіздері, автоматика негіздері,
компьютерлік технологиялар, стандарттау, метрология жене сергификаттау
курстардьщ материалдарына негізделген.

Тематический план
дисциплины

№

Тақырыптың атауы

Дәр
1 Кірісле
0,5
2 Метрология жөніндегі негізгі
3
: .3 Өлшеу қателектері
3
4 Анологты электро едшеуішті аспаптар
3
жөніндегі иегізгі мәлеметтер.Өлшеуіштік
механизімі және оларды қолдану.
5 Сандық өлшеуштік аспаптар.
2
6 Тіркегішті және электронды елшеуіш
2
аспаптар.
7 Электрлік шамаларды өлшеу әдістері.
3
8 Электр емес шамаларды өлшеу әдістері.
3
9 Ақпаратты өлшеуішті жүйе.
3
пән бойынша БАРЛЫҒЫ:
22,5
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Пәнніц мазмүиы
Дәрістердің мазмұны
№

Дөріс тақырыбы

1
1

2
Кіріспе

Мазмүны

3
Даму тарихы, өндірістік процестерде
автоматтаидырылған
жүйелерді
басқарудаты
ақпаратты
өлшеуіш
техникаиың дамуының рөлі. Пөинің
мазмуны және қүрылымы.
жөніндегі Өлшеуді классификациясы және анықтау,
өлшеу амалы және әдісі. Физикалық
шаманы өлшем бірлігі.
Шамалардың
классификациясы.
Физикалық
шамалардың өлшем бірлігінің эталоны.

2

Метрология
негізгі

3

Өлшеу қателектері

4

Анологты электро
өлшеуішті аспаптар
жөніндегі негізгі
мәлеметтер.Өлшеуіштік
механизімі және оларды
қолдану.

5

Сапдық өлшеуштік
аспаптар.

6

Тіркегішті
электронды
аспаптар.

Қателіктер
түрі.
Өлшеу
нәтижесінің
қателіктерін багалау.
Жүмыстың принципі, аспаптьщ жалпы
түйіндер
және
бөліктері.
Орындалу
принципі
қурылымы,
елшеуіштік
механизімдерді қолдану (магнитоэлектрлік,
электромагнитті,
электродинамикалык,
ферродинамикалык,
элктростатикалық,
индукщялық).
Негізгі түсініктер. Жалпы қүрамы және
сандық олшеуіштік аспаптардьщ (СӨА)
негізгі түйіндері. Логикалык элементтер,
импульстердің
санағыш,
санағыштық
қүрылғылар.
Аналоғгы-өлшеуішті
түрлендіріштер (АӨТ). АӨТ түрлері.
Түрақты және айнымалы токты сандык
вольтметрлер. Қүрама СӨА.

түсініктер.
Тіркеу
әдістері.
және Жалпы
өлшеуіш Диаграммалы ленталар түрлері. Тіркегішті
қүрылғысы. Өздігінінен жазу аспабы
үзіліссіз жауатын және апатты режімді
электртораптарына
жазу
үшін
қолдданылатын аспаптар. Электронды
вольтметрлер.
Электронды-сәулелі
осциллографтар. Олшеуштік генераторлар.

7

Электрлік шамаларды
өлшеу әдістері.

8

Электр емес шамаларды Температураны,
олшеу әдістері.
сүйықтықтың,
қүрамын өлшеу.

9

Ақпаратты өлшеуішті
жүйе.

Түрақты жәие айнымалы токтарды
тізбектердегі токты және кернеуді,
қуатты
өлшеу.
Кедергіні
өлщеу,
сыйымдылықты,
ин ду ктитті дікті,
сапалылықты, джэлектрлік шығындар
бүрышының тангенсі өлшеу.
қысымды
елшеу;
газдьщ
кұрылымен,

Жалпы түсініктері. Аспаптардың және
агрегаттардың жиынтығы Мемлекеттік
жүйе. Негізгі қүрылымы АӨЖ.

Зертханалық еабақтарды орындау мазмүпы және графигі
Тақырыбы
Метрология жөніндегі
негізгі
3 Өлшеу кателектері
4 Анолопъі электро
өлшеуішті аспаптар
жөніндегі негізгі
мәлеметтер.Өлшеуіштік
механизімі және
оларды қолдану.
5 Сандық олшеуштік
аспаптар.
7 Электрлік шамаларды
елшеу әдістері
..9.. Ақпараіты өлшеуішті
жүйе.
№
2

1,2,3,5,7

Сагат саңы
2

1,2,3,5,7
4

3
4

1,2,3,5,6,7

2

1,2,3,5,7

2

1,2,3,5,7

2

Әдебиет

СӨЖ мазмұны
№

сеж

1

Дөріс сабақтарына
дайындалу
Зертханалық
жұмыстарға
дайындалу

3

4

5

6

гүрі

Еееп түрі

Қажетті
кестелерді
дайындау
және т.б.
Есепті дайындау және Есеп
зертханалық
жүмыстарды қорғау
Аудиторлық сабақтар Конспект
мазмүнына кірмеген
материалды оқу
Бақылау шараларьша
дайындалу
Барлығы

Бақы лау түрі
Сабаққа қатысу

Сағатғарда
колемі
1*22,5=22,5

ЗЖ жіберу

0,5*15=8

ЗЖ қорғау

23,5

Сүрақтарға
жауап

4*8=32

РК 1, РК 2
(тестілеу)

2*2=4
90

Студеиттерге оздік жұмыетарьгаа ұсьш ылатьш тақы ры итар,
№4 Тақырып Жаңа тақырьшты оқу:
-Құрама аспаптар» жартылай түрлендігіштерді қолдануымен.
№5 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:
- Айнымалы токтарды және кернеулерді тоқтың түрынсыз
түрлендіргіштерсіз электромеханикалық аспаптар көмегімен олшеу;
- Жиеяікті және уақыт интервалдың олшеуіштері;
- ЭҚК, кернеуді, токтард және кедергелерді түрақты токты
потоциометр көмегімен олшеу.
№6 Тақырьш Жана тақырыпты оқу:
- Электрмеханикалык топдарды тіркегіш аспатар;
- Жарық сәуле осциллографы.
№7 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:
- Энергияны өлшеу.
№8 Тақырып Жаңа тақырыиты оқу:
- Колемді және массалық шыгынды сүйық және газтәріздес заттарды
өлшеу принцибі;
- Микропроцессорлы техника негізіиде олшеуіштік аспаптар.

Выписка из рабочего учебного
плана специальности

050702~«Автоматтандыру және баскару» маманды қтары үшін жұмыс
оқу жоепарынан көшірме
Пәнніц атауы: Метрология жөне елшеуіш
Бақы лау түрі
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М
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1 күндізгі,
ЖОБ
негізшде

4

бақ. жұм

Оқу гүрі
ЕГЖ

№

Студенттің
жұмыс көлемі,
сағат
барлығы
жал ауд сөж

142,5 52,5

90

Курстар мен
семестрлер бойынша
сағаттардыбөлу
(сағат)
дәр

пр зерт

сөж

22,5

4 семестр
15
15

90
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