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«Жылутехникалық өлшеу мен бақылау» курсы бойынша
әдістемелік нұсқаулықтар
Тақырып 1 Кіріспе. Жылутехникалық шамалар теориясың
мен практикасын және бақылауды дамыту

Жылутехникалық өлшеулер және бақылау курсының
мақсаты және мазмұны. Жылутехникалық шамалар теориясың
мен практикасын және бақылауды дамыту, оның ролі. Негізгі
тусініктер және анықтамалары.
Тақырып 2 Өлшеудің қателері. Өлшеулер туралы
тусінік
Қателіктердің түрлері. Жүйелі қателіктер. Жүйелі
қателіктердің шығару әдістері. Кездейсоқ қателіктер және
олардың пайда болу себептері. Кездейсоқ мөлшерлердің
таратылу заңы. Нормалы тарату және оның
негізгі
параметрлер. Біркелкі тарату. Пуассон таратуы.
Ұсынылған әдебиеттер: [3], бет.77-125.
Тақырып 3 Өлшеу әдістері және құралдары
Өлшеулер туралы тусінік. Жылутехникалық өлшеулерді
топтау. Өлшеулер турлері және әдістері. Өлшеу құралдары
туралы жалпы тусініктер. Өлшеу құралдарының курылымдық
сүлбелері.
Ұсынылған әдебиеттер: [2], бет.5-26.
Тақырып 4 Температураны өлшеу
Температура және температуралық шкалалар туралы
негізгі тусініктер. Температураны өлшеу әдістерін топтау.
Ұлғаю
термометрлері.
Температураны
өлшеудің
термоэлектрлік әдісі. Термоэлектродтық жадығаттар. Термоэ.қ күшін өлшеудің тікелей әдісі. Термо-э.қ күшін өлшеудінің
компенсациялық
әдісі.
Зертханалық
және
автоматтық
потенциометрлер. Кедергі термометрлері. Сәуле шығару
бойынша температураны өлшеу. Жарықтық, радиациялық
және түсті пирометрлері. Арнайы міндетті термометрлер.
Ұсынылған әдебиеттер: [5], бет.130-152.
Тақырып 5 Қысымды, қысымдар айырмасын және
денгейді өлшеу
Қысым және оның бірліктері туралы жалпы түсініктер.
Қысымды, қысымдар айырмасын өлшейтін сұйық приборлар.
Қысымды өлшейтін деформациялық приборлар. Серпімді
элементтер сипаттамалары және оның түрлері, қассиеттері.
Қысымды өлшеудің электрлік әдістері. Сусыма және сұйық
денелердің денгейің өлшеу әдістері туралы жалпы тусініктер.
Механикалық
және
манометрлік
денгей
өлшегіштер.
Электрлік және радиоизотоптық денгей өлшегіштер.
Ұсынылған әдебиеттер: [5], бет.28-38, бет.91-96.
Тақырып 6 Сұйықтардың, газдардың және будың
шығының өлшеу

Тарылу қурылғысындағы қысымдар айырмасы бойынша
шығынды өлшеу теориясының элементтері. Стандарттық
тарылу құрылғылары. Негізгі құрылымдары. Стандартсыз
тарылу құрылғылары. Турақты қысымдар айырмасының
шығын өлшеуштері. Шығын өлшеуштердін әр турлері:
тахометрлік, термокондуктометрлік, индукциялық,
ультрадыбыстық. Сұйықтар мен газдардың мөлшерін
есептегіштер.
Ұсынылған әдебиеттер: [5], бет.401-555.
Тақырып 7 Газ құрамын өлшеу
Газ құрамын талдау әдістері. Талдығыштар түрлері:
химиялық, жылулық, магниттік, оптикалық. Газ құрамын
өлшеудің электрохимиялық әдістері. Газдық хроматографтар.
Тақырып 8 Су және будың сапасын бақылау
Су ертінділерінің концентрациясын анықтау әдістері.
Кондуктометрлік талдағыштар. Судағы оттегі мен сутегінің
талдағыштары.

