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Пәннің мақсаты
Бақылау мен өлшеу процестерінің синтез бен талдаудың,
ақпараттық-өлшеу техникасы
және
технологиялардың,
метрологияның негізгі түсініктерінің логикалық ыңғайын
меңгеру
бойынша
студенттердің
теориялық
және
практикалық дайындығын қамтамасыз ету.
Пәннің міндеттері
Өлшеу арналары, өлшеу сигналдарының түрлері, өлшеу
әдістері, өлшеу құралдарының түрлері туралы түсінігі болуы
керек;
 Ақпараттық-өлшеуіш
техниканың және технологияның
негізгі түсініктерін, олардың жалпы философиялық және
логикалық түсініктермен байланыстығын, өлшеу мен бақылау
әдістерін, өлшеуіш сигналдарды түрлендіру әдістерін,
аналогтық және сандық өлшеу құралдарының құрылымын,
олардың
сипаттамаларын,
өлшеу
нәтижелерін
өңдеу
әдістерін білу керек;
 Өлшеу
құралдарының
метролдогиялық
және
басқа
сипаттамаларын, өлшеу мен бақылау нәтижелерінің дәлдігін
және растығын бағалауды жасай білу керек;
 Өлшеу
сигналдарын
түрлендірудің,
математикалық
бейнелеудің, талдаудың, бақылау нәтижелерін өңдеудің
практикалық дағдыларын иелену керек;
 Қазіргі заманның
өлшеуіш технологияның сұрақтарына
және ақапараттық қамтамасыз етуде білікті болу керек.
1 Кіріспе. Өлшеулердің ақпараттық негіздері. Объекттен өлшеу ақпаратты
алу әдістері. Электрлік және электрлік емес өлшеуіс шамалар. Электрлік емес
шамаларды электрлік шамаларға түрлендіру қажеттілігі.
Сигналдардың ақпараттылығы. Сигналдарды бейнелеу әдістері. Пайдалы
сигналдар мен бөгеттер. Сигналдар көмегімен ақпаратты тасымалдау
міндеттері. Ақпаратты тасымалдау (беру) әдістері мен құралдары.
Ұсынылатын әдебиет [1]-1 бөлім, [10]-2бөлім.
2 Өлшеуіш арналар. Негізгі анықтамалар. Өлшеуіш арналардың статикалық
және динамикалық сипаттамалары.
Ұсынылатын әдебиет [10]-1 бөлім
3 Өлшеуіш сигналдар. Өлшеуіш сигналдардың жіктелуі. Өлшеуіш
сигналдарды түрлендіру әдістері. Өлшеуіш каналдардың синтезінде және
талдауында ықтималдықтар әдістері. Өлшеуіш каналдарда сигналдарды
үйлестіру заңдары.
Ұсынылатын әдебиет [1]-2 бөлім.


4 Өлшеу теориялары. Ақпараттық, алгоритмдік және басқа өлшеу
теориялары. Өзара қатынас, реттеу шкаласы бойынша өлшеулер.
Метрологияның негізгі постулаты.
Ұсынылатын әдебиет [6]-3бөлім
5 Мәліметтерді өңдеу мен болжау. Өлшеу нәтижелерін өңдеудің нүктелік
бағалары. Көп реттік теңнүктелік және теңнүктелік емес өлшеулер. Тікелей,
жанама, жиынтық өлшеулерде тәжірибелік мәліметтерді өңдеу. Өлшеу
нәтижелерінің қателіктерін болжау. Мәліметтерді автоматты өңдеу.
Ұсынылатын әдебиет [6]-1бөлім
6 Электрлік шамалардың өлшеуіш түрлендіргіштері. Кернеу
түрлендіргіштері.
Жиілік
түрлендіргіштері.
Уақыт
интервалының
түрлендіргіштері. Күрделі түріндегі сигналдардың түрлендіргіштері.
Ұсынылатын әдебиет [1]-10бөлім, [3]-5бөлім.
7 Электрлік емес шамалардың өлшеуіш түрлендіргіштері. Деформация
түрлендіргіштері. Температура түрлендіргіштері. Бұрыштық орын ауыстыру
түрлендіргіштері.
Ұсынылатын әдебиет [1]-9бөлім, [3]-4бөлім.
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