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АНОТАЦІЯ 

 

Міхаль О.О. Розвиток теорії і практична реалізація імітансних методів пере-

творення для еталонних термо- та кондуктометричних вимірювань. – Кваліфіка-

ційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеці-

альністю 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних ве-

личин". – Інститут електродинаміки НАН України, Київ, 2018. 

Дисертація присвячена вирішенню комплексної науково-прикладної про-

блеми подальшого розвитку теорії вимірювання іммітансу провідників першого 

або другого роду та створення прецизійних приладів і систем для термо- кондук-

тометрії з метрологічними характеристиками, що відповідають вимогам націона-

льних еталонів. Для її вирішення наукові задачі згруповані у три напрямки. 

1. Розробка фізичних, математичних та електричних моделей ТК давачів для 

оцінки впливу факторів, що призводять до порушення ідеальної моделі в процесі 

вимірювання. Визначення розрахункових значень коефіцієнтів перетворення і по-

правок на неідеальність моделі.  

2. Забезпечення інваріантності ТК вимірювальних кіл до неінформативних 

параметрів давачів. 

3. Розробка науково-методичної бази метрологічного забезпечення створе-

них ТК приладів, що відповідають вимогам національних еталонів. 

В результаті вирішення сукупності задач отримані такі основні результати. 

Спираючись на зв’язок між диференціальними характеристиками електро-

магнітного поля (напруженістю електричного поля, векторним магнітним та ска-

лярним електричним потенціалом) та інтегральними характеристиками електрич-

них кіл (електричним струмом та напругою), теоретично обґрунтовано, що в елек-

тричному полі провідника у вигляді стовпа розчину електроліту найбільше зна-

чення похибки, зумовленої зміною векторного магнітного потенціалу, не переви-

щує 0,01 ppm.  
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Розроблені математичні моделі коло-польових задач чотири електродних 

кондуктометричних давачів з розрахунковою константою для визначення складо-

вих методичної похибки, які дали змогу обчислити поправки до невилученої сис-

тематичної похибки, що зумовлена кінцевою товщиною струмових та потенціаль-

них електродів або неідеально прямокутною формою профіля циліндричної пове-

рхні. Це дало можливість отримати розрахункові параметри номінальних статич-

них характеристик перетворення кондуктометричних давачів з похибками на рівні 

0,1-5 ppm. 

Використовуючи імпедансні моделі стандартних платинових термоперетво-

рювачів опору отримані вирази для обчислення поправок до невилученої система-

тичної похибки, що зумовлені змінним характером робочого струму, зокрема по-

верхневим ефектом у платиновому дроті (в діапазоні гелійових температур t= (13-

30) K) та шунтувальним ефектом кварцових елементів конструкції стандартного 

платинового термоперетворювача опору (в діапазоні високих температур t=(900-

1300) K). 

Розроблена топологічна модель системи планарно розташованих гребінчас-

тих електродів, поле яких у верхньому напівпросторі описуються 3D моделями, 

але дає змогу розраховувати функцію перетворення двоелектродного давача із ви-

користанням методів 2D аналізу, а саме теорії функцій комплексної змінної та 

конформних перетворень. Розв'язок у вигляді відношення еліптичних функцій дає 

можливість оптимізувати геометрію електродної системи.  

Визначені функції перетворення та умови їх лінійності для чотирьох типів 

компенсаційно-мостових вимірювальних кіл, а саме: послідовно-послідовних, по-

слідовно-паралельних, паралельно-послідовних, паралельно-паралельних з вико-

ристанням базових рівнянь теорії чотириполюсників. Це дало змогу мінімізувати 

вплив на результат вимірювання неінформативних вхідних і вихідних опорів да-

вачів, міри чи масштабних перетворювачів.  

Запропоновано новий клас подвійноекранованих трансформаторних вимі-

рювальних кіл, в яких поєднуються методи магнітного та еквіпотенційного захис-

ту контурів виділення напруги нерівноваги. Від відомих коаксіальних мостових 
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кіл, що мають два контури у просторі, в яких протікають прямий та зворотний 

струми, подвійноекрановані кола відрізняються наявністю третього контура. Він 

розміщується між першими двома, забезпечує функцію еквіпотенціального захис-

ту та зменшує вплив на результат вимірювання паралельних (шунтуючих) адміта-

нсів. Таким чином, зберігаються всі переваги коаксіальних мостів за наявності 

значної ємності індуктивного подільника напруги з тісним магнітним зв’язком та 

довгого вимірювального кабеля. 

Завдяки використанню багатоконтурних вимірювальних кіл забезпечена ін-

варіантність результату вимірювання до опорів під’єднання, через які протікає 

робочий струм термо- або кондуктометричного давача та взірцевої міри, в умовах, 

коли величина цих опорів співмірна або перевищує інформативний параметр – 

взаємний опір. Таким чином, апаратними методами досягнута інваріантність до 

повздовжніх неінформативних параметрів ТК давачів і повністю вирішується 

“yoke problem”.  

Використання логометричного перетворення та варіаційного методу зрівно-

важування дало змогу для стандартних платинових термоперетворювачів опору з 

малим фазовим зсувом (<0,003) забезпечити похибку вимірювання термометрич-

них мостів на рівні 0,1 ppm, але зменшити габарити, вагу та споживання приладу 

в 5-7 разів у порівнянні з кращими світовими аналогами. 

Запропоновано новий метод перетворення імпедансів диференціального 

двоелектродного кондуктометричного давача. За допомогою пристрою зфункцією 

передачі що пропорційна різниці двох імпедансів та зрівноваження залишкового 

сигналу забезпечена інваріантність функції перетворення вимірювального кола з 

диференціальними двоелектродними кондуктометричними давачами до неінфор-

мативних синфазних та квадратурних складових імпедансу, що перевищують ін-

формативний параметр на два порядки. 

На основі моделі міри нульового опору доведено, що її еквівалентний опір 

складає 0,1-0,001 нОм. Тому міру нульового опору можна використовувати для 

визначення адитивної похибки існуючих прецизійних термометричних мостів. 

Запропоновано новий метод вимірювання адитивної похибки на основі нового пі-
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д'єднання відомої чотиризажимної міри опору практично довільного номіналу в 

якості міри нульового опору. 

Запропоновано нові методи (бісекційний метод) вимірювання нелінійності 

функції перетворення термометричних мостів на рівні 0,1 ppm і нижче. Розробле-

ні засоби вимірювання нелінійності, що використовують стабільні але не 

обов’язково точні міри опору. 

Розроблено метрологічну модель державного еталона електролітичної про-

відності розчинів електролітів. Проведено аналіз та мінімізацію факторів впливу 

на невизначеність вимірювання, що дало змогу зменшити бюджет похибок з 44 до 

7 складових. 

Запропоновано уточнити визначення основної фізичної величини в кондук-

тометрії – електролітичної провідності. Вона має визначатися як дійсна частина 

відношення двох комплексних величин – напруженості електричного поля та 

щільності струму.  

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Вперше на основі аналізу коло-польових задач, фізичних моделей та еле-

ктричних еквівалентних схем давачів, встановлено кількісний зв'язок між складо-

вими похибки вимірювання і параметрами основних факторів впливу, що дало 

змогу забезпечити розрахунковість функції перетворення термо- та кондуктомет-

ричних давачів з похибкою яка відповідає вимогам еталонних вимірювань. 

2. Вперше в мостах змінного струму поєднані методи магнітного та еквіпо-

тенційного захисту контурів виділення сигналу нерівноваги, що дало змогу ство-

рити новий клас вимірювальних кіл – коаксіальні подвійноекрановані трансфор-

маторні кола та тим самим забезпечити повну інваріантність перетворення до неі-

нформативних внутрішніх та зовнішніх поперечних провідностей. 

3. Набула розвитку теорія побудови мостових зрівноважених кіл змінного 

струму, а саме науково обґрунтовано використання багатоконтурних зрівноваже-

них мостових кіл для компенсації сигналів від неінформативних параметрів дава-

чів, що дало змогу досягти повної інваріантності до неінформативних внутрішніх 
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та зовнішніх поздовжніх опорів які співпадають або перевищують інформативний 

параметр та вирішити в цілому "yoke problem".  

4. Набула розвитку теорія побудови мостових зрівноважених кіл змінного 

струму, а саме науково доведено, що застосування попередніх функціональних 

перетворювачів, функція перетворення яких визначається різницею імпедансів, 

дає змогу забезпечити виділення корисного сигналу в умовах, коли неінформати-

вний параметр диференційного кондуктометричного давача на два порядки біль-

ший за інформативний. 

5. Набула розвитку науково-методична база метрологічного забезпечення 

термо- та кондуктометричних приладів, зокрема теоретично обґрунтовані нові ме-

тоди вимірювання адитивної похибки та не лінійності, спрощення метрологічної 

моделі еталону електролітичної провідності, що дало змогу контролювати основні 

метрологічні характеристики засобів вимірювання еталонного рівня в умовах від-

сутності мір відповідної точності та обґрунтувати високі результати міжнародних 

звірянь державного еталона електролітичної провідності. 

Практичне значення. Результати роботи на практиці дозволили: 

А) Зменшити похибки ТК засобів вимірювання в декілька разів у порівнянні 

з існуючими засобами і досягнути рівня 1-0,1 ppm. Розробити прецизійні термо- 

та кондуктометричні прилади змінного струму, які є основою інформаційно вимі-

рювальних систем для трьох державних еталонів України: еталона одиниці тем-

ператури Кельвіна в діапазоні від 273,16 до 1357,77 К (ДЕТУ 06-05-98), еталона 

одиниці електролітичної провідності рідин (ДЕТУ 05-02-04), еталона одиниці 

енергії згоряння (ДЕТУ 06-04-97). Еталон одиниці електролітичної провідності 

рідин за принципом дії не має світових аналогів, а за результатами міжнародних 

звірянь перебуває у трійці найкращих поряд з еталонами США та Німеччини.  

Б) Створити необхідну документацію для дрібно-серійного виробництва за-

собів вимірювання температури та електричної провідності з унікальними метро-

логічними характеристиками, виготовити експериментальні зразки та передати їх 

у регіональні метрологічні центри України і за кордон. Зокрема, термометричні 

мости СА300 за метрологічними характеристиками не поступаються кращим сві-
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товим зразкам, але мають у 5-7 разів менші габарити, вагу та потужність спожи-

вання. 

В) Забезпечити кращу стабільність та відсутність дрейфів в термо- та кон-

дуктометричних приладах загально промислового призначення. Таким чином 

спростити процедуру калібрування термокондуктометра КЦ-ЗС для вимірювання 

зольності цукру чи забезпечити вимірювання температури в калориметрах з оди-

ницею молодшого розряду нижче, ніж 10 мкК, наприклад прилад «Delta R». 

Г) Розробити нормативні документи для покращення ефективності забезпе-

чення єдності термо- та кондуктометричних вимірювань, зокрема розробити про-

екти: державного стандарта ДСТУ 4448 «Державна повірочна схема для засобів 

вимірювання електролітичної провідності рідин» та нових методик контролю 

надмалих складових похибки (10
-7

 та менше). 

Ключові слова: вимірювання, імпеданс, температура, електролітична про-

відність, давач, міст, індуктивний дільник напруги, похибка, первинний еталон 
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ANNOTATION 

 

Mikhal O.O. Development of the theory and the practical realization of immit-

ance conversion methods of transformation for primary thermo- and conductometric 

measurements. – Manuscript. 

The thesis for a Doctor of Engineering Sciences degree by specialty 05.11.05 – 

devices and methods of measuring electric and magnetic quantities. – Institute of Elec-

trodynamics, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018. 

Dissertation for the degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.11.05 "De-

vices and methods of measuring electric and magnetic quantities". - Institute of Electro-

dynamics of NAS of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is devoted to solving the complex scientific and applied prob-

lems of increasing accuracy to the level of national standards of thermo- and 

conductometric measurements with immittance sensors. 

To solve it, three clusters of tasks are formulated. 

1. Development of physical, mathematical and electrical models of TC sensors to 

assess the influence of factors that lead to a violation of the ideal model in the meas-

urement process. Determination of the calculated values of the conversion factors and 

corrections to the model's non-ideality. 

2. Ensuring the invariance of TC measuring circles to non-informative sensor pa-

rameters. 

3. Development of the scientific and methodological base of the metrological 

support of the created TC instruments of the level of national standards. 

As a result of solving these problems, the following main results were obtained. 

Based on the relationship between the differential characteristics of the electro-

magnetic field (electric field strength, vector magnetic and scalar electric potential), and 

the integral characteristics of electric circuits (electric current and voltage), it is theoret-

ically grounded that the electric field of the conductor in the form of a column of a solu-

tion of an electrolyte, the greatest significance of the error caused by the change in the 

vector magnetic potential does not exceed 0.01 ppm. 
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Circuits-field tasks have been developed to determine the components of the 

methodological error of four electrode conductive metering sensors with a calculated 

constant, which made it possible to calculate corrections to the systematic error due to 

the finite thickness of current and potential electrodes, or the non-ideal rectangular pro-

file of the cylindrical surface. This made it possible to obtain the calculated parameters 

of the nominal static characteristics of conductometric sensors with errors of 0.1-5 ppm. 

Using the impedance models of the standard platinum resistance thermometer, the 

expressions were obtained for calculating the corrections to the systemic error caused by 

the AC nature of the operating current, in particular, the skin effect in the platinum wire 

(in the range of cryogenic temperatures (13-30) K), and shunt effect of quartz elements 

of the platinum resistance thermometer design (in the range of high temperatures (900-

1300) K). 

The topological model of the system of planarly located combing electrodes 

whose field in the upper half-space is described by 3D models is developed but allows 

to calculate the transformation function of a two-electrode sensor using 2D analysis 

methods, namely, the theory of functions of complex variable and conformal transfor-

mations. The solution in the form of the ratio of elliptic functions gives an opportunity 

to optimize the geometry of the electrode system. 

The transformation functions and conditions of their linearity for the four types of 

compensating bridge measuring circuits are defined, namely: series-series, series-

parallel, parallel-series, parallel-parallel with the use of basic equations of the theory of 

quadruples. This made it possible to minimize the effect on the measurement result of 

non-informative longitudinal impedances and to take into account the input and output 

resistance of the sensors, reference or scale converters. 

A new class of coaxial be-shielded transformer measuring circuits is proposed, in 

which the methods of magnetic and electrostatic protection of equilibrium loops are 

combined. From known coaxial bridge circles having two contours in space, in which 

direct and reverse currents occur, the coaxial be-shielded circles are distinguished by the 

presence of the third contour. It is placed between the first two, provides the function of 

equipotential protection and reduces the influence on the result of measurement of shunt 
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admittances. Thus, all advantages of coaxial bridges are preserved in the presence of a 

significant capacity of an inductive voltage divider with a close magnetic connection 

and a long measuring cable. 

Due to the use of multi-loop measuring circles, the invariance of the measurement 

result to the load resistance takes place, provided that the magnitude of these resistances 

is comparable or exceeds the informative parameter. Thus, by hardware methods, invar-

iance to longitudinal non-informative sensor parameters is achieved and the "yoke prob-

lem" is completely solved. 

The use of logometric transformation and variation of the equilibrium method en-

abled for standard platinum resistance thermometer with a small phase shift (<0,003) to 

provide an error of measurement of thermometric bridges at the level of 0.1 ppm, but to 

reduce the size, weight and consumption of the device in 5-7 fold compared with the 

best world analogues. 

A new method for transforming impedances of a differential two-electrode con-

ductivity sensor is proposed. By means of a device with a transfer function that is pro-

portional to the difference between two impedances and the balancing of the residual 

signal, the invariance of the transformation function of the measuring circle with differ-

ential two-electrode conductivity sensors to the non-informative components of the im-

pedance, which exceeds the informative parameter by two orders of magnitude, is en-

sured. 

Based on the model of the zero resistance standards, it is proved that its equiva-

lent resistance is 0.1-0.001 nOm. Therefore, the zero resistance standards can be used to 

determine the additive error of existing precision thermometric bridges. A new method 

of measurement of additive error is proposed on the basis of a new connection of a 

known four-clamping measure of resistance of practically arbitrary face value as a zero 

resistance standard. 

New bisection method for measuring the nonlinearity of the transformation of 

thermometric bridges at the level of 0.1 ppm and below is proposed. The tools of con-

trol of nonlinearity, using stable but not necessarily accurate resistors, are developed. 



14 
 

 

The metrological model of the Ukraine's national standard for the unit of electro-

lytic conductivity is developed. The analysis and minimization of the factors of influ-

ence on measurement uncertainty have been carried out, which made it possible to re-

duce the budget of errors from 44 to 7 components. 

It is proposed to clarify the definition of the basic physical value in conductome-

try – electrolytic conductivity. For harmonic excitation it must be defined as the real 

part of the ratio of two complex values – the electric field strength and current density.  

Scientific novelty of the obtained results: 

1. For the first time, on the basis of the analysis of chain-field task, physical 

models and electric equivalent circuits of sensors, a quantitative relationship was 

established between the components of the measurement error and the parameters of the 

main factors of influence, which made it possible to provide the calculation of the 

transformation function of the thermo- and conductometric sensors with an error 

corresponding to requirements of primary measurements. 

2. For the first time, in the bridges of alternating current, the methods of magnetic 

and electrostatic protection of the contours of the allocation of a nonequilibrium signal 

have been combined, which made it possible to create a new class of measuring circles-

coaxial double-shielded transformer circles and thus ensure the complete invariance of 

transformation into non-informative internal and external transverse conduction. 

3. The theory of constructing bridge equilibrium circuits of the AC has 

developed, namely, scientifically grounded the use of multi-contour balanced 

equilibrium circles to compensate for signals from noninformative sensor parameters, 

which made it possible to achieve complete invariance to noninformative internal and 

external longitudinal resistances that coincide or exceed the informative parameter and 

to solve in general, "yoke problem". 

4. The theory of constructing bridge equilibrium circuits has developed, namely, 

it has been scientifically proved that the use of the previous functional converters, 

whose function of transformation is determined by the difference in impedances, 

enables the allocation of a useful signal in conditions where the noninformative 
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parameter of the differential conductivity meter is two orders of magnitude larger than 

Informative. 

5. The scientific and methodological base of the metrological support of thermo- 

and conductometric devices has developed, in particular the theoretically grounded new 

methods of control of additive error and nonlinearity, simplification of the metrological 

model of the electrolytic conductivity standard, which made it possible to control the 

basic metrological characteristics of the means of measuring the reference level in the 

absence of measures of appropriate accuracy and to justify the high results of 

international tests of the state standard of electrolytic conductivity. 

Practical meaning. The results of the work in practice allowed: 

A) Reduce the errors of TC measuring devices several times compared with exist-

ing ones and reach a level of 1-0.1 ppm. To develop precision thermocouples and con-

ductometric alternating current devices that are the basis of information measuring sys-

tems for three state standards of Ukraine: the standard of the Kelvin temperature unit in 

the range from 273.16 to 1357.77 K (DETU 06-05-98), the standard of the unit of elec-

trolytic conductivity liquids (DETU 05-02-04), standard of unit of combustion energy 

(DETU 06-04-97). The standard of the unit of electrolytic conductivity of liquids on the 

principle of action does not have world counterparts, and according to the results of in-

ternational tests is in the top three among the standards of the USA and Germany. 

B) Create the necessary documentation for the production of small-scale produc-

tion of means for measuring temperature and electrical conductivity with unique metro-

logical characteristics, to make experimental samples and transfer them to regional met-

rological centers of Ukraine and abroad. In particular, the thermometric bridges of the 

СА300, according to metrological characteristics, are not inferior to the best world 

standards, but have 5-7 times smaller dimensions, weight and power consumption. 

B) Ensure better stability and the absence of drift in thermo- and conductometric 

devices for general industrial use. In this way, simplify the calibration procedure of the 

KЦ-ЗС thermoconductometer to measure the sugar ash content, or to provide a tempera-

ture measurement in calorimeters with a junior unit lower than 10 μK, for example, the 

"Delta R" device. 
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D) Develop normative documents for improving the efficiency of ensuring the 

unity of thermo- and conductometric measurements, in particular, to develop projects: 

the state standard DSTU 4448 "State verification scheme for measuring the electrolytic 

conductivity of liquids" and new methods for controlling excessive component errors 

(0.1 ppm and less). 

Key words: measurement, impedance, temperature, electrolytic conductivity, 

sensor, bridge, inductive voltage divider, error, primary standard 
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ВСТУП 

 

Контур відбору тепла ТЕС, АЕС, гілку лози, Світовий океан, або кровонос-

ну судину можна розглядати як комірку з розчином електроліту. До головних фі-

зичних величин рідини, що потребують постійного нагляду, відносять температу-

ру та електролітичну провідність. Причому вимоги до точності вимірювань цих 

фізичних величин постійно зростають. Це пов’язано з кількома аспектами. По-

перше, в загальному випадку точність або її кількісна характеристика похибка пе-

ретворення - це один з основних показників, що визначають рівень технологічно-

го прогресу в окремо взятій державі або галузі. Боротьба за лідерство ведеться 

практично у всіх сферах науки, техніки і виробництва, починаючи від точності 

позиціонування і знімання даних з об'єктів спостереження (вимірювальних перет-

ворювачів) як в макро (планетарній рівень, космос) так і в мікро (бактерії, живі 

клітини, ДНК) світі і закінчуючи ефективністю будь-якого виробництва, від фар-

макології до енергетики. По-друге, вимоги до похибки робочих термо- та кондук-

тометричних приладів інколи перевищують сучасні можливості еталонної бази. 

Це стосується, наприклад, океанологічних досліджень, де потрібно вимірювати 

температуру Світового океану з абсолютною похибкою, меншою за 0,001 °С, або 

солоність води з відносною похибкою, меншою за 10 ppm. По-третє, проголошен-

ня незалежності України потребувало формування основ державності, до яких ві-

дноситься також створення незалежної еталонної бази. Звідси підвищення точно-

сті прецизійних термо- та кондуктометричних приладів та систем до рівня націо-

нальних еталонів є актуальною задачею загальнодержавного рівня. 

Обгрунтування вибору теми дослідження. На шляху до забезпечення ме-

тролологічних характеристик еталонного рівня існує протиріччя щодо кількості 

складових, які визначають сумарну невилучену систематичну похибку або неви-

значеність типу В. За критерієм складність ця кількість повинна збільшуватись 

(теоретично до нескінченності), а за критерієм точність – зменшуватись (теорети-

чно до нуля). Оскільки залежності від найбільш суттєвих факторів впливу на ре-

зультат вимірювання в загальному випадку невідомі, а кількість чинників, які 
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впливають на похибку, сягає 30-40, то відомими структурними, алгоритмічними 

методами чи аналітичними методами із побудовою цільової функції досягти мети 

практично не можливо. Крім того, еталонні засоби вимірювання мають найвищі 

метрологічні характеристики. Для них не завжди існують засоби повірки, відпові-

дні еталони для калібрування. Тому виникають суттєві труднощі із метрологічним 

забезпеченням. Зазначимо також, що конкретні наукові задачі в галузі прецизійної 

термо- та кондуктометрії потребують сумісного розв’язання задач декількох тео-

рій: вимірювальної техніки, коло-польових задач, електрохімії, статистики. Таким 

чином, з огляду на унікальність еталонних засобів вимірювання та необхідність 

отримання гранично високих метрологічних характеристик, розробка імітансних 

приладів, що забезпечують термо- та кондуктометричні вимірювання на рівні 

державних еталонів, є комплексною науково-прикладною проблемою. В її основі 

знаходиться протиріччя між знанням про потреби у підвищенні точності термо- та 

кондуктометричних вимірювань та незнанням засобів, шляхів, методів реалізації 

цих потреб. 

Принципи побудови сучасних прецизійних приладів для термо- та кондук-

тометричних вимірювань засновані на контактних імітансних методах перетво-

рення. Для прецизійних вимірюваннь температури найкращі результати отриму-

ють за використання стандартних платинових термоперетворювачів опору 

(СПТО). Під еталонними метрологічними характеристиками термометричних 

приладів розуміють похибку лінійності на рівні , зведену до кінця діа-

пазону вимірювання одиницю молодшого розряду порядку  за умови, що по-

тужність, яка розсіюється на СПТО, не перевищує  Вт. Подібного класу при-

лади використовуються для апаратного забезпечення міжнародної температурної 

шкали МТШ 90, що задіяні в алгоритмі відтворення, збереження та передачі ін-

шим засобам вимірювання основної теплової фізичної величини – градуса Кельві-

на. Принципи роботи таких приладів базуються на методах перетворення сигналів 

у трансформаторних вимірювальних колах змінного струму з тісним індуктивним 

зв’язком. 

6 710 2 10  

242

410
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Основні схемотехнічні рішення термометричних мостів з зазначеними хара-

ктеристиками були отримані в 60-х роках минулого століття в мостах Хілла (Hill 

J.J.), Гіббінса (Gibbings D.L.) та Фурда (Foord T.R.). Важливими для оцінки стану 

проблеми в термометрії є роботи Куінна (Quinn T.), Вайта (White D.R.), Вепшека 

(Vepr`ek J.), Кіббла (Kibbl B.). Значний внесок у розвиток термометричних мостів 

зробив Каткоскі (Cutkosky R.). Він ввів поняття чотири парного підключення та 

використав багато ступеневі (дво-, три- і навіть п’ятиступеневі) трансформаторні 

подільники напруги. Деякі з них стали прототипами серійних мостів моделей F16, 

F17 та F18. Серед вітчизняних вчених сучасного періоду слід виділити роботи 

Гриневича Ф.Б., Новіка А.І., Сурду М.М., завдяки яким створені наукові основи 

побудови трансформаторних мостів змінного струму, що дало змогу протягом 

останніх 40 років виготовляти серійно прецизійні спеціалізовані та універсальні 

мости для вимірювання RLC параметрів імітансу. 

У порівнянні з платиновим термоперетворювачем опору нестабільність 

кондуктометричного давача (в кондуктометрії має назву комірка) на два порядки 

більша. Причина полягає у значно більшій кількості дестабілізуючих факторів. У 

першу чергу, це електрохімічні процеси на межі електрод\розчин та значна вели-

чина температурного коефіцієнта. Наприклад, нестабільність температури 0,1 С 

призведе до нестабільності результату вимірювання електролітичної провідності 

розчину КCl на рівні 2,6%. Тому кондуктометричні засоби вимірювання, що ма-

ють похибку, меншу за 0,5%, вважаються прецизійними. Основи прецизійних 

кондуктометричних вимірювань були закладені Джонсом (Jones G.) у 30-х роках 

минулого століття. Наразі для зменшення впливу електрохімічних явищ викорис-

товується диференціальний метод у двох модифікаціях. З використанням комірки 

типу Джонса зі змінною центральною частиною (значні досягнення отримані Ву 

та Пратт (Wu and Pratt K. , NIST) Йєнсен (Jensen H.D., DFM), (Marissy M., SMU)) 

та комірки поршневого типу Спітцер (Spitzer P., РТВ). Аналіз їх властивостей бу-

де докладно розглянуто у 1 розділі. В той же час вітчизняні вчені Гриневич Ф.Б. 

та Сурду М.М. запропонували оригінальний метод, що використовує чотириелек-
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тродну комірку із розрахунковим коефіцієнтом перетворення. На цьому принципі 

у 1983 році був побудований еталон електролітичної провідності розчинів елект-

ролітів колишнього Радянського Союзу. За принципом ції етолон не має світових 

аналогів. Територіально він знаходиться у Тбілісі, Грузія. Чотириелектродна ко-

мірка змінного струму є одним із найбільш перспективних кондуктометричних 

давачів, яка дасть змогу покращити метрологічні характеристики прецизійних 

кондуктометрів. Але для зменшення невизначеності обчислення константи комір-

ки необхідно провести аналіз значної кількості методичних похибок. Крім того, 

для такої комірки опори стовпів рідини між струмовими та потенціальними елек-

тродами є імпедансами, що виконують роль з’єднувальних провідників. Їх модуль 

може сягати 10 кОм, а тангенс фазового кута на частоті 1 кГц наближається до 

одиниці. Тому «йоке проблем» або проблема інваріантності результату перетво-

рення до неінформативних параметрів, що визначають вхідний імпеданс комірки, 

має ще більше значення, ніж в термометрії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Досліджен-

ня за темою дисертаційної роботи виконувались в Інституті електродинаміки 

НАН України згідно з планами фундаментальних НДР: 

"Методи підвищення точності і швидкодії електромагнітних, оптоелектронних і 

віброакустичних вимірювальних перетворювачів та створення на цій основі базо-

вих апаратно-програмних засобів контролю і діагностики промислових об’єктів" 

(«Метрономіка»), 2005 – 2006 рр., № ДР 0102U000404 - здобувач був відповідаль-

ним виконавецем розділу №5 звіта. 

«Створення нових принципів побудови та прототипів серійноспроможних уніфі-

кованих програмно-апаратних засобів вимірювання електромагнітних та інших 

фізичних величин для електроенергетичної галузі»  («Адаптація-2»), 2007 – 

2011рр., № ДР 0107U002516 - здобувач був виконавцем розділів №1.7.2, 6.2.1-

6.2.3, 6.3.1 звіта. 

«Високопродуктивні завадостійкі засоби створення, передачі та цифрової обробки  

сигналів вимірювальної інформації для систем безперервного моніторингу елект-
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роенергетичного устаткування» («Завадостійкість»), 2012 – 2016рр., № ДР 

0111U009252 - здобувач був виконавцем розділу №4.1 звіта. 

«Розробка базисних електронних інформаційно – вимірювальних систем термобі-

осенсорів» («Біосенсор»), 2003 – 2006 рр., № ДР 0103U006713 - здобувач був ви-

конавцем розділів №6, 7 та 8 звіта 

«Кондуктометрична біосенсорна система для аналізу сахаридів у харчовій проми-

словості. Розробка та реалізація експериментального зразку біосенсорної кондук-

тометричної системи» («Біосенсор 2»), 2007 – 2012рр., № ДР 0107U003158 - здо-

бувач був виконавцем розділу №1 звіта. 

«Створення науково-методичної бази підвищення точності кондуктометричних 

вимірювань» («Диполь»), 2014-2018 рр., № ДР 0113U006533 - здобувач був відпо-

відальним виконавецем теми, а з 2016 р. – науковий керівник теми. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи - розвиток теорії вимірювання 

імітансу провідників першого або другого роду в напрямку розробки нових моде-

лей давачів та принципів побудови вимірювальних кіл інваріантних до основних 

дестабілізуючих факторів і створення на їх основі приладів і систем для термо- 

кондуктометрії з метрологічними характеристиками, що відповідають вимогам 

національних еталонів. 

Досягнення мети та вирішення наукової проблеми потребує концептуально-

го підходу. Тому наукові задачі в роботі згруповані у декілька напрямків. Головні 

із них полягають у необхідності: 

1. Розробити математичні та електричні моделі імпедансних термо та 

кондуктометричних давачів для визначення їх функції перетворення та оцінки ме-

тодичних похибок, зумовлених різноманітними факторами впливу: нерівномір-

ним розподілом щільності струму, геометрією струмових та потенціальних елект-

родів, реальними співвідношеннями між конструктивними елементами комірки, 

технологією виготовлення, ефектами шунтування чутливого елемента. 

2. Розробити методи побудови вимірювальних кіл для зменшення впли-

ву на результат вимірювання неінформативних повздовжніх імпедансів чи попе-

речних адмітансів. 
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3. Розробити методи вимірювання надмалих рівнів похибок термомет-

ричних мостів – адитивної похибки і похибки лінійності за умов, що мір опору ві-

дповідної точності не існує. 

Об’єкт дослідження: Процеси вимірювального перетворення в прецизійних 

імітансних термо- та кондуктометричних приладах. 

Предмет дослідження: Методи зменшення систематичних похибок преци-

зійних імітансних термо- та кондуктометричних приладів. 

Методи досліджень: Методологічну основу роботи складає системний під-

хід до розробки нових прецизійних термо- та кондуктометричних приладів або 

вимірювальних систем, в основі якого: теоретичне обґрунтування розрахунковості 

функцій перетворення давачів, методи аналізу вимірювальних кіл приладів та ме-

тоди їх метрологічного забезпечення. 

Для визначення функції перетворення імпедансних давачів в умовах значної 

кількості дестабілізуючих чинників використовувались числові методи обчислен-

ня польових задач, зокрема, метод скінченних елементів для розв’язання інтегра-

льних та диференціальних рівнянь Максвела, диференціальних рівнянь Лапласа та 

Пуасона та аналітичні методи з використанням теорії функцій комплексної змін-

ної, конформних перетворень, інтеграла Кристофеля-Шварца. Для розробки нових 

методів перетворення та функціональних схем вимірювальних кіл, інваріантних 

до неінформативних параметрів моделей, використовувались: теорія радіотехніч-

них кіл та сигналів, теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки. Для 

мінімізації невилученої систематичної похибки використовувались теорія похи-

бок та статистичні методи обробки результатів вимірювання. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку теоретичних 

засад покращення метрологічних характеристик імітансометричних засобів вимі-

рювання для прецизійних термо- та кондуктометричних вимірювань, а саме: 

1. Вперше на основі аналізу коло-польових задач для розроблених фізичних 

моделей та електричних еквівалентних схем встановлено кількісний зв'язок між 

складовими похибки вимірювання і параметрами основних факторів впливу, що 
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дало змогу забезпечити розрахунковість функції перетворення термо- та кондук-

тометричних давачів з похибкою, яка відповідає вимогам еталонних вимірювань. 

2. Вперше в мостах змінного струму поєднані методи магнітного та еквіпо-

тенційного захисту контурів виокремлення сигналу нерівноваги, що дало змогу 

створити новий клас вимірювальних кіл – коаксіальні подвійно екрановані транс-

форматорні кола, в яких забезпечена повна інваріантність перетворення до неін-

формативних внутрішніх та зовнішніх поперечних адмітансів ТК приладів. 

3. Набула розвитку теорія побудови мостових зрівноважених кіл змінного 

струму, а саме науково обґрунтовано використання багатоконтурних зрівноваже-

них мостових кіл для компенсації сигналів від неінформативних параметрів дава-

чів, що дало змогу досягти повної інваріантності до неінформативних внутрішніх 

та зовнішніх поздовжніх опорів, які співпадають або перевищують інформатив-

ний параметр та вирішити в цілому "yoke problem". 

4. Набула розвитку теорія побудови мостових зрівноважених кіл змінного 

струму, а саме науково доведено, що застосування попередніх функціональних 

перетворювачів, функція перетворення яких визначається різницею імпедансів, 

дало змогу забезпечити виокремлення корисного сигналу з постійною чутливістю 

в умовах, коли неінформативний параметр диференційного кондуктометричного 

давача на два порядки більший за інформативний параметр. 

5. Набула розвитку науково-методична база метрологічного забезпечення 

термо- та кондуктометричних приладів, зокрема: теоретично доведені можливості 

нових методів вимірювання адитивної похибки та не лінійності контролювати ос-

новні метрологічні характеристики засобів вимірювання еталонного рівня в умо-

вах відсутності мір відповідної точності; науково обґрунтовані високі результати 

міжнародних звірянь державного еталона електролітичної провідності та спро-

щення його метрологічної моделі. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи на прак-

тиці дозволили: 

А) Зменшити похибки ТК засобів вимірювання в декілька разів у порівнянні 

з існуючими засобами і досягнути рівня 1-0,1 ppm. Розробити прецизійні термо- 
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та кондуктометричні прилади змінного струму, які є основою інформаційно вимі-

рювальних систем для трьох державних еталонів України. Один з них, еталон 

одиниці електролітичної провідності рідин за принципом дії не має світових ана-

логів, а за результатами міжнародних звірянь перебуває в трійці кращих поряд з 

еталонами США та Німеччини. 

Б) Створити необхідну документацію для дрібносерійного виробництва за-

собів вимірювання температури та електричної провідності з унікальними метро-

логічними характеристиками, виготовити і поставити експериментальні зразки в 

регіональні метрологічні центри України та за кордон. Зокрема, термометричні 

мости СА300 за метрологічними характеристиками не поступаються кращим сві-

товим зразкам, але мають у 5-7 разів менші габарити, вагу та потужність спожи-

вання. 

В) Забезпечити кращу стабільність та відсутність дрейфів в термо- та кон-

дуктометричних приладах загально промислового призначення. Таким чином 

спростити процедуру калібровки термокондуктометра КЦ-ЗС для вимірювання 

зольності цукру чи забезпечити вимірювання температури в калориметрах з оди-

ницею молодшого розряду краще за 10 мкК, наприклад прилад «Delta R». 

Г) Розробити нормативні документи для забезпечення єдності термо- та 

кондуктометричних вимірювань, зокрема, державний стандарт ДСТУ 4448 «Дер-

жавна повірочна схема для засобів вимірювання електролітичної провідності рі-

дин» та нові методики вимірювання надмалих складових похибки (10
-6

 та менше). 

Теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи впроваджені: 

- як вимірювальна система для державного первинного еталону України 

одиниці електролітичної провідності рідин ДЕТУ 05-02-04 у Укрметертестстан-

дарт, Київ, Україна; 

- як термометричний міст змінного струму  СА300 у національному еталоні 

одиниці температури Кельвіна в діапазоні від 273,16 до 1357,77 К ДЕТУ 06-05-98 

у ННЦ «Метрологія», Харків, Україна; 

- як вимірювач температури «Delta R» у національному еталоні одиниці зго-

рання ДЕТУ 06-04-97 в НВЦ «Метрологія», Харків, Україна; 
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- як термокондуктометр КЦ-ЗС для вимірювання зольності цукру на цукро-

вих підприємствах України. 

Документи, що підтверджують впровадження, наведено у Додатку Б. 

Достовірність отриманих результатів обумовлена коректністю використан-

ня математичного апарата та повнотою виконаних експериментів. Вона підтвер-

джується малими значеннями похибок, отриманих під час метрологічної повірки; 

малими значеннями розбіжностей створених приладів чи систем при двосторон-

ніх звіряннях з найкращими зарубіжними зразками або пілотними чи в подаль-

шому ключовими міжнародними звіряннями відповідних державних еталонів. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення та результати, що 

виносяться на захист, отримані автором особисто на основі самостійних до-

сліджень, узагальнень та висновків. У дисертації не використовувались ідеї та ро-

зробки, що належать співавторам, з якими спільно опубліковані наукові праці. 

У дисертації використано спільний із дисертацією доктора технічних наук 

Мельника В.Г., захист 2017 р. (спец. вчена рада Д 26.187.02 в Інституті електро-

динаміки НАН України,) об’єкт досліджень, а саме диференційний кондуктомет-

ричний давач з гребінчастими електродами. Напрямки досліджень автора стосу-

вались розробки топологічної моделі для визначення коефіцієнтів перетворення 

давачів в залежності від геометрії електродів та нового метода перетворення з фу-

нкціональним перетворювачем. Деякі матеріали спільних робіт використано у ди-

сертаціях канд. техн. наук Мелещука Д.В., захист 2004 р., канд. техн. наук Рубан-

чук М.П., захист 2013 р., (спец. вчена рада Д 26.187.02 в Інституті електродинамі-

ки НАН України,). У цих дисертаціях здобувач керував частиною відповідних до-

сліджень, формулював напрямки, завдання, безпосередньо приймав участь у про-

веденні експериментів та уточнював висновки. 

Серед основних публікацій у колективних працях здобувачеві особисто на-

лежать: ключові наукові положення, фізичні та математичні моделі, на яких ґрун-

туються методи обчислення функцій перетворення ТК давачів та їх похибок від 

різноманітних факторів впливу [17, 18, 23, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 39]; топологі-

чні моделі для використання конформних перетворень в обчисленні 3D електрич-
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ного поля кондуктометричного давача з планарно розташованими електродами [7, 

10]; електричні та математичні моделі для визначення складових імпедансу і ін-

ших характеристик ТК давачів [5, 19, 30]; вибір напрямку досліджень, аналіз та 

розвиток теоретичних засад побудови структурних, функціональних схем ТК 

приладів [1, 2, 4, 6, 21, 27]; трьох контурна схема для повного зрівноваження ви-

мірювального кола із диференційними кондуктометричними давачами [12]; чоти-

ри канальний перетворювач імпедансу в напругу [16]; методи еквіпотенціального 

захисту, коаксіальні подвійно екрановані вимірювальні кола [25]; розрахунок фу-

нкції перетворення і чутливості вимірювального кола [8, 24]; алгоритм обчислен-

ня похибки вимірювання термометричних мостів з варіаційним методом зрівно-

важення [3, 22]; аналіз переваг і недоліків відомих первинних і робочих кондук-

тометричних засобів вимірювання [15, 40]; методи і алгоритми вимірювання ади-

тивної похибки та нелінійності термометричних мостів [13, 20, 32, 34, 37]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення, наукові результати 

та практичні розробки дисертації доповідались та обговорювались на міжнарод-

них конференціях, а саме: XXI IMEKO World Congress. Measurement in Research 

and Industry, Prague, Czech Republic, August 30  September 4, 2015; 11
th
 Interna-

tional Symposium on Measurement and Quality Control. IMEKO, Poland, Cracow-

Kielce, 11-13 September 2013; Symposium on Temperature and Thermal Measure-

ments in Industry and Science, TEMPMEKO 2013, Portugal, Funchal, Madeira, Octo-

ber 14 – 18, 2013; and TEMPMEKO 2016. Zakopane, Poland; VI Kongres Metrologii, 

Metrologia krolowa badan stosowanych. Poland, Kielce-Sandomierz, 19-22 cerwca 

2013; X Konferencja Naukowa, SP 2014, Systemy Pomiarowe w badaniach naukowych 

i w przemysle. Poland, Lagow, 1-4 czerwca 2014; International conference. Problems 

and progress in metrology (ppm’15)”, Koscielisko. Poland, 07-10 june 2015; 11-th In-

ternational conference Mechatronics-2015, Warsaw, Poland, 21-23 september 2015; In-

ternational conference, System, Control and Information Technoloogy SCIT2016,  

Warsaw, Poland, 20-21.05, 2016; 9-а Міжнародна науково – технічна конференція, 

"Методи та засоби вимірювання фізичних величин" (Температура 2012), Львів, 
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25-28 вересня 2012; 8-а Міжнародна науково-технічна конференція, "Метрологія 

та вимірювальна техніка" (Метрологія 2012), Харків, 9-11 жовтня 2012; Міжнаро-

дні науково-технічні конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в тех-

нологічних процесах", Одеса, ВОТТП-13, 6-12 червня 2014 р. та ВОТТП-17, 8-13 

червня 2017 р. 

Публікації. Основний зміст, наукові положення і отримані результати ро-

боти викладено в 40 публікаціях, зокрема в 24 публікаціях, що входять до перелі-

ку наукових фахових видань України, семи публікаціях у наукових періодичних 

виданнях інших держав (PAK, MAM, Springer)), двох патентах України, держав-

ному стандарті України, шести доповідях в працях наукових конференцій з на-

прямків, за якими підготовлена дисертація (XXI всесвітній конгрес IMEKO, три 

спеціалізовані конференції IMEKO, VI Конгрес метрології, Польща). У МНБД 

SCOPUS автор має 9 індексованих праць, 16 посилань, h-індекс = 2. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, шести 

розділів, загальних висновків і списку використаних джерел. Обсяг дисертації 

становить 349 сторінок, до яких входять 278 сторінок основного тексту, 136 рису-

нків, 14 таблиць, 227 найменувань використаних джерел і 5 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМИ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ТК ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ 

 

1.1 Загальний аналіз відомих методів підвищення точності  

імпедансних приладів  

 

Вимоги до точності вимірювань постійно зростають. Цей тренд зберігається 

не одне століття. На рубежі 19-20 віків знаменитий фізик Альберт Майкельсон в 

щорічнику Чиказького університету використав фразу Томпсона (лорда Кельвіна) 

про те, що всі вади і прогалини сучасної фізики того періоду вдасться усунути, 

якщо необхідні вимірювання виконати з точністю до "наступного знака після ко-

ми". За іронією долі через два десятка років для визначення швидкості світла йо-

му знадобилося вимірювати дистанцію в 22 миль з похибкою менше 10
-6

. 

Незважаючи на гадану простоту, повне визначення поняття «вимірювання» 

постійно змінюється та має не завжди однакове трактування. Спектр підходів до 

визначення даного терміну досить широкий: від інформаційно-статистичного, 

який розглядає вимірювання як процес зниження ентропійної невизначеності, до 

філософсько-пізнавального, який розглядає вимірювання як один з видів 

відображення об'єктивної реальності [1, 2]. Більш обґрунтованим (технічно і 

економічно) слід визнати визначення, дане вітчизняним метрологом Маліковим 

М.Ф. більше 60 років тому [3]. «Вимірювання - пізнавальний процес, який 

складається в порівнянні шляхом фізичного експерименту певної величини з 

відомою величиною, прийнятої за одиницю порівняння». 

Ключовим поняттям в теорії вимірювань є поняття фізичної величини [2, 4]. 

Кількість фізичних величин досить велика (близько 1000) і продовжує постійно 

зростати. Будь-який засіб вимірювання може бути представлений сукупністю 

вимірювальних перетворювачів. За визначенням [2] вимірювальний перетворювач 

- це технічний засіб, що служить для перетворення вимірюваної величини в іншу 

величину або сигнал, зручний для обробки, зберігання, подальших перетворень, 

індикації або передачі і має нормовані метрологічні характеристики. Основним 
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показником якості цього перетворення є точність [2]. До основних характеристик 

точності вимірювання належать: похибка, невизначеність, правильність, збіжність 

та відтворюваність. Похибка розглядається як відхилення результату вимірюван-

ня від істинного значення, а невизначеність – як міра його можливих розсіювань 

відносно середнього значення. Правильність відображає близькість до нуля сис-

тематичних впливів (похибок); збіжність – випадкових впливів в однакових умо-

вах; відтворюваність - випадкових впливів в різних умовах (в різний час, в різних 

місцях, різними методами, засобами або експериментаторами) [5]. Перші дві ха-

рактеристики мають кількісне вираження, а останні три – не мають. 

Наразі у відповідності до європейських стандартів основною кількісною 

характеристикою при обробці або оцінці результату вимірювання є 

невизначеність. За звичай вона використовується для складних об’єктів, 

еталонних вимірювань та міждержавних звірянь. Невизначеність, як 

характеристика, в першу чергу стосується процесу вимірювання. Для порівняння 

метрологічних властивостей різноманітних приладів або для аналізу та 

оптимізації характеристик вимірювальних перетворювачів в процесі розробки 

нових приладів використовувати характеристику невизначеності складно, 

технічно та економічно недоцільно. Тож при розробці та дослідженні нових 

приладів або метрологічній повірці все ще використовують показники похибки.  

Задача підвищення точності в багато разів ускладнюється в разі, якщо об'єк-

том дослідження є високоточні (прецизійні) вимірювальні системи, точність яких 

порівнянна з національними еталонами. Обумовлено це тим, що рівень корисного 

сигналу, який відповідає одиниці молодшого розряду вимірювального приладу, є 

дуже малим, а рівень різних завад і факторів, що впливають - великим. Крім того 

підвищення точності прецизійного приладу вимагає врахування великої кількості 

складових похибки. 

Відомі методи підвищення точності в цих умовах можуть бути не завжди 

ефективними. Одна з найбільш узагальнюючих і повних, на наш погляд, класифі-

кацій методів підвищення точності або відповідно зниження похибки вимірювань 
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наведена в [2]. У ній виділені дві групи методів: запобігання виникненню поми-

лок і зниження впливу вже існуючих похибок. У [6] ці дві групи методів розгля-

нуті як консервативні і адаптивні або структурні. До першої групи належать кон-

структивно-технологічні і захисно-запобіжні методи (термостатування, екра-

нування, стабілізація параметрів джерела живлення, амортизація). Прогрес у 

цьому напрямку пов'язаний із застосуванням нових фізичних явищ, матеріалів, 

комплектуючих з малою чутливістю до впливаючих величин. Тому можливості 

цих методів обмежені. До другої групи належать методи корекції (для зниження 

систематичної складової) і статистичної мінімізації похибки (для зниження 

випадкової складової). За останні півстоліття найкращі результати в підвищенні 

точності були отримані із застосуванням структурних методів. В [7] структурні 

методи розбиті на методи стабілізації коефіцієнта перетворення (методи зворот-

ного зв'язку, складових параметрів) і автоматичної корекції (методи допоміжних 

вимірювань, зразкових сигналів, зворотних перетворень). 

Не ставлячи під сумнів вибір критеріїв і не маючи на меті розробку будь-

якої нової класифікації, відзначимо, що в структурних методах можна виявити два 

підходи. У першому підході, назвемо його апаратним, коригуюче значення похи-

бки отримують у вигляді сигналу певного типу, отриманого за допомогою додат-

кових пристроїв. У другому підході, назвемо його алгоритмічним, коригуюче зна-

чення похибки отримують у вигляді деякого числа, отриманого в результаті 

рішення системи рівнянь. І в тому, і в іншому випадку для отримання додаткової 

інформації про похибки перетворення використовується апаратурна надмірність. 

В апаратних структурних методах ця надмірність випливає з принципу ін-

варіантності [6]. Необхідною, але недостатньою умовою технічної реалізації 

принципу є наявність у структурі приладу двох каналів перетворення сигналів. 

Класифікація, аналіз і основні способи реалізації апаратних структурних методів 

наведені в [8]. Основне завдання сформульоване у вигляді мінімізації різниці ре-

альної і номінальної передавальної характеристики приладу і створення умов, за 

яких коефіцієнти впливу складових похибки будуть меншими одиниці. Методи 

представлені у вигляді замкнутих (пристрої зрівноваження) і розімкнутих систем 
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з адитивною або мультиплікативною корекцією. Недоліком існуючих методів є 

те, що при формуванні коригуючого впливу використовуються узагальнені мет-

рологічні характеристики (похибки: адитивна, мультиплікативна, лінійності) без 

акцентування уваги на окремих факторах впливу. 

Алгоритмічні структурні методи представлені в [7] у вигляді методів до-

поміжних вимірювань і зразкових сигналів. Метод зразкових сигналів у [9] назва-

ний тестовим методом. Виділяють тести незалежні й функціональні, адитивні й 

мультиплікативні. Найпростішими в реалізації є методи адитивних незалежних 

тестів. Точність корекції тестовими методами залежить від стабільності, похибки 

самих тестів. Часто вимоги до метрологічних характеристик тестів перевищують 

вимоги до вимірювального засобу в цілому. Більш загальним, по відношенню до 

тестового методу, на наш погляд, є варіаційний метод корекції похибок [10]. 

Варіацією може виступати не тільки сигнал з його метрологічними параметрами, 

але і деякі зміни в структурі приладу. Наприклад: перемикання екрана кабелю до 

загального проводу або генератора, зміна місцями детектора рівноваги і генерато-

ра або об'єкта вимірювання та міри та ін. Тому до варіації в загальному вигляді не 

обов'язково пред'являти високі метрологічні вимоги. Варіаційні методи по відно-

шенню до структурних методів мають суттєву перевагу. Варіація може прово-

дитися безпосередньо над фактором, що впливає на складову систематичної по-

хибки. Проте варіаційний метод, як підвид алгоритмічних структурних методів, 

має істотний недолік, який випливає з його переваг. Кількість факторів, що впли-

вають, а значить, і число рівнянь для розрахунку похибки різко зростає в разі пре-

цизійних вимірювань. Рахунок йде на десятки, іноді сотні рівнянь. Іншою особ-

ливістю прецизійних вимірювань вищої точності є неможливість виключення 

випадкової складової похибки. В результаті при оцінці систематичної складової 

похибки значно (приблизно на корінь з числа рівнянь) зростає випадкова складо-

ва, падає чутливість до керуючого сигналу, що відповідає за корекцію похибки. 

Таким чином, зменшити сумарну похибку від збурюючих впливів широкого 

спектра, використовуючи існуючі апаратні або алгоритмічні структурні методи, 

для прецизійних ТК приладів не уявляється можливим. Подальше підвищення то-
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чності цих засобів вимірювання пов'язано з аналізом існуючих технічних рішень, 

спрямованих на мінімізацію похибки, обумовленої найважливішими факторами 

впливу, і виявлення тих, які не вдалося компенсувати в прецизійних засобах вимі-

рювання до цього часу. 

Необхідно також відзначити, що підвищення точності структурними мето-

дами досягається за рахунок зниження інструментальної складової систематичної 

похибки. Інша складова, а саме методична похибка, вимагає проведення окремого 

аналізу за кожним фактором впливу або його параметром. 

 

1.2 Аналіз контактних методів і засобів високоточного вимірювання  

температури на основі термоперетворювачів опору 

 

Можна відзначити, що за часів створення перших термоперетворювачів 

опору основні потреби, що до зниження похибки приладів вимірювання опору, 

витікали із завданнь термометрії. Історія створення прецизійних приладів для 

вимірювання електричного опору добре представлена в [11]. Вперше незалеж-

ність результату вимірювання опору від напруги живильної батареї була реалізо-

вана в схемі з балістичним гальванометром Антоніо Беккереля. Аналогічні ж вла-

стивості були виявлені Крісті [12]. Його публікація з'явилася у 1834 році. Згодом 

в 1843 вийшла публікація Вінстона [13]. Вимірювальні установки в цих дослі-

дженнях мало нагадували звичні для сучасності електричні моделі. Лише набагато 

пізніше конфігурація з чотирьох резисторів, в діагоналі якої включені джерело 

живлення і детектор рівноваги, отримала назву чотириплечих мостів (ЧПМ). 

Перше серйозне узагальнення відносно мостових вимірювальних кіл зробив 

Хег’ю (Hague). У 1923 році вийшла його монографія «Мостові методи змінного 

струму». Але найбільшого поширення набуло її шосте видання в 1976 році [14]. 

Вітчизняні вчені підключилися до цієї теми в середині 30-х років минулого 

століття [15,16]. Завдяки фундаментальним роботам Карандєєва К.Б. [17,18] і 

Нестеренко А.Д. [19] були розроблені основи побудови ЧПМ, методи досліджен-

ня їх основних метрологічних характеристик, проблеми автоматизації та ін. У ро-
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ботах Карандєєва К.Б., Нестеренко О.Д., Гриневича Ф.Б., Соболевського К.М., 

Грохольського А.Л. та ін. були виявлені не тільки позитивні властивості ЧПМ, але 

і їх недоліки: криволінійні лінії зрівноваження, змінна чутливість, взаємозв'язок 

контурів зрівноваження, проблеми захисту від шунтуючих провідностей, які 

ускладнюють автоматизацію процесу зрівноваження та подальше підвищення 

точності. 

Суттєвою проблемою чотириплечих мостів виявилися труднощі в забезпе-

ченні чотиризатискачного підключення, усунення впливу опору підвідних прово-

дів і, як наслідок, зростання похибки при вимірюванні малих (менше 100 Ом) зна-

чень опору. Частково (для об'єкта вимірювання, але не для магазину опорів) вплив 

підвідних проводів було знижено в подвійному мості Томпсона. Однак потенційні 

можливості мостів з регулюючими елементами у вигляді магазинів опору, як пра-

вило, обмежувалися похибкою 0,01%. Задачі прецизійного вимірювання темпера-

тури потребували більш точних приладів вимірювання опору. 

На сучасному етапі температура визначається відповідно до Міжнародної 

температурної шкали МТШ 90 у діапазоні між потрійною точкою рівноважного 

водню (13,8033 К) і точкою затвердіння срібла (961,78С) за допомогою стандарт-

них платинових термоперетворювачів опору (СПТО), відградуйованих у певних 

наборах основних реперних точок з використанням встановлених інтерполяцій-

них формул. Як правило, СПТО включається в одне з плечей моста змінного 

струму. Згідно з МТШ 90 температура визначається як степенева функція параме-

тра W, який дорівнює відношенню опорів СПТО при поточній температурі і при 

температурі потрійної точки води. Головні чинники впливу на точність (невизна-

ченість) вимірювання температури виділені в окремі групи та розглянуті в [44]. 

Зокрема, до факторів, що відповідають за характеристики СПТО, відносяться: 

окисленість, домішки, дефекти кристалічної решітки, механічна напруженість 

платинового проводу, погіршення ізоляції на високих температурах. До факторів, 

що відповідають за характеристики засобу вимірювання, відносяться: температу-

рний коефіцієнт міри опору, вимірювальний кабель та опори під’єднання, метро-
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логічні характеристики моста, саморозігрівання робочим струмом. Беспосередньо 

теми роботи стосуються такі фактори: погіршення ізоляції на високих температу-

рах, вплив вимірювального кабелю та опорів під’єднання, метрологічні характе-

ристики моста. Шунтуючий ефект від зменшення опору ізоляції відомий давно. В 

[20, 21] цей ефект розглянутий як всередині чутливого елемента СПТО, так і зовні 

з врахуванням струмів заземлення. Для усунення похибок від струмів заземлення 

в [21, 22] використовуються додаткові джерела постійної напруги, що включа-

ються між вимірювальними, захисними затискачами та затискачами заземлення. 

Експоненційній залежності опору кварцового ізолятора дано пояснення в [23]. 

Для цього використовується модель бар’єра Шоткі, тобто контакт між платино-

вим проводом і кварцовим ізолятором представлено у вигляді метал-

напівпровідникового діода. Загальною властивістю робіт є те, що в них викорис-

товуються моделі постійного струму. Тому опір , що шунтує інформативний па-

раметр СПТО, є функцією лише температури. Але в процесі вимірювання через 

СПТО проходить змінний струм, як правило, гармонічної форми. Тому сучасні 

моделі повинні враховувати змінний характер струму. А саме те, що шунтуючий 

опір є комплексною величинию, – імпедансом та те, що щільність струму в пере-

тині проводу СПТО буде нерівномірною. Функції похибок, зумовлених змінним 

характером струму, повинні залежити від частоти робочого струму. 

Фактори впливу на точність, що стосуються вимірювальних мостів, слід ро-

зглянути більш докладно. Оскільки похибка інтерполяції степеневої функції ста-

новить 0,00013 К, то термометричні мости повинні мати похибку, приведену до 

кінця діапазону, не гірше (1-3) 10
-7

. Таку похибку вимірювання можна реалізува-

ти, використовуючи в якості масштабних перетворювачів індуктивні подільники 

напруги (струму) з тісним магнітним зв'язком. Такі прилади отримали назву тран-

сформаторні мости. Короткий історичний огляд трансформаторних мостів прове-

дено в [24]. У цій публікації проведено аналіз першоджерел, починаючи з патенту 

Розенталя 1883 року, в якому запропоновано пристрій моста Уїнстона з диферен-

ціальним трансформатором, і закінчуючи публікаціями зарубіжних і вітчизняних 

дослідників початку 60-х рр. минулого століття. Розглянуто рішення щодо забез-
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печення постійної чутливості та реалізації похибки вимірювання на рівні 0, 001-

0,0001%. Спеціалізовані термометричні мостові кола широкого діапазону темпе-

ратур розглянуті в [25]. Особливості застосування трансформаторних мостів при 

вимірюванні криогенних температур і використання високоомних германієвих 

давачів температури розглянуті в [26]. Ключовими технічними рішеннями для до-

сягнення похибки 0,1 ppm стали мости змінного струму Хілла, Гіббінгса, Фурда 

[27-29]. Основними вимогами до них, поряд з високою точністю плечових відно-

шень, було ефективне чотиризатискачне підключення міри і термометра. 

 

1.2.1 Вплив з’єднувальних провідників на результат вимірювання. 

Переваги та недоліки коаксіальних мостів  

 

Проблема ефективності чотиризатискачного підключення бере свій початок 

з подвійного моста Томпсона. Метод зниження впливу опорів проводів з’єднання 

у струмовому контурі був заснований на тому, що різниця потенціалів на пере-

мичці ділиться в тому ж відношенні, що і напруга на основному дільнику. На по-

чатку 60-х років минулого століття цей метод знайшов втілення в мостах з індук-

тивним дільником напруги. В мості Хілла-Міллера (рис.1.1) позитивний ефект до-

сягається за допомогою двох синхронно регульованих індуктивних дільників 

напруги на автотрансформаторах Т1 і Т2 [27]. Це - прямі аналоги резистивних 

дільників, що застосовані у мості Томпсона. Тоді як в мості Фурда (рис.1.2) для 

цього використовуються два трансформатора Т2 і Т3 з передачею 1: 1 [29]. В обох 

типах мостів помітний вплив опорів в потенціальній гілці rb. Для зниження впли-

ву цього фактора і збільшення вхідного опору дільників напруги робоча частота 

мостів встановлюється відносно високою, відповідно 400 і 320 Гц. Але відносно 

велика робоча частота призводила до збільшення частотної похибки СПТО. 

Незважаючи на це, похибка вимірювання, що приведена до опору підвідних про-

водів величиною 1 Ом, становить для моста Хілла-Міллера - 0,5 ppm, а для моста 

Фурда - 1 ppm. Подальше зниження впливу опору проводів з’єднання у потенцій-
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них контурах пов'язано із застосуванням двоступеневих трансформаторів [30]. У 

мості Хілла [31] автотрансформатор Т1 (рис. 1.1) виконаний на двох ступенях. 

Регульована обмотка точного каналу підключається до потенціальних затискачів, 

а нерегульована обмотка грубого каналу безпосередньо до джерела живлення. 

  

Рис. 1.1. Міст Хілла   Рис. 1.2. Міст Фурда 

 

Використання двоступінчастих трансформаторів дало змогу більш ніж на порядок 

знизити робочу частоту мостів. Так, міст Хілла на робочій частоті 20 Гц мав по-

хибку 0,2 ppm [31]. 

Практично в той же час створювалися компенсаційні або потенціометричні 

вимірювальні кола [32]. У них порівняння невідомого опору з мірою здійсню-

валося безпосередньо як порівняння двох напруг.  

 

 

Рис.1.3. Потенціометричний міст 
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Одна з напруг – це падіння напруги між потенціаллльними затискачами 

термометра опору. Інша напруга – це падіння напруги на взірцевій мірі. Вона 

масштабується за допомогою трансформатора Т1 з регульованою вторинною об-

моткою. Функціональна схема вимірювального кола показана на рис. 1.3. Основна 

перевага таких схем полягала в тому, що, у повністю зрівноваженому ланцюзі 

струм у потенціальному контурі СПТО Rt не протікає і, отже, опори rb, rc не впли-

вають на результат вимірювання. Інваріантність до опорів r3, r4 у потенціальному 

контурі міри RN досягалася за рахунок підвищення вхідного опору індуктивного 

дільника напруги. У 1970 році Каткоскі запропонував відносно просте рішення 

для підвищення вхідного опору дільника напруги за допомогою повторювача 

напруги (рис 1.4а) [33].  

 

Рис.1.4. Схеми збільшення вхідного опору двохступінчатого трансформатора 

 

Цей метод спільно з методом компенсації опору грубого каналу і методом 

зворотного зв'язку (рис 1.4б, в) докладно розглянуто в [32]. У статті показано, що 

на частоті 10 Гц і осерді 906020 мм, метод з повторювачем напруги (рис. 1.4а) 

дає змогу реалізувати вхідний опір порядку 10 МОм і отримати похибку, приве-

дену до 1 Ом підвідних проводів на рівні - 0,1 ppm. Метод компенсації (рис. 1.4б) 

має на порядок кращі показники - 100 МОм і 0,01 ppm відповідно. Комбінуючи 

метод повторювача напруги і зворотного зв'язку, було отримано вхідний активний 

опір 1 ГОм, шунтуюча ємність 1,8 нФ і похибка 0,001 ppm. Іншим напрямком у 

підвищенні вхідного опору індуктивного подільника напруги стало збільшення 

кількості ступенів трансформатора. У гонитві за великим вхідним опором в 
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унікальному обладнанні Каткоскі застосовував п'ятиступінчасті трансформатори 

[34]. В інженерних рішеннях застосовувалися схеми Каткоскі і Кнайта з три-

ступінчастими трансформаторами відповідно напруги і струму [35]. Ці рішення 

лягли в основу вимірювальних кіл мостів, які серійно випускалися фірмами ASL і 

Tinsley. Tinsley і його флагманська модель 5840C згодом поступилися у гонці за 

підвищення точності вимірювань. Кращі метрологічні характеристики мали мости 

фірми ASL. Серія типу F (F16, F17, F18) стала найбільш комерційно затребуваною 

[36]. Модифікація останньої моделі випускалася як F900 і використовувалася як 

основний засіб вимірювання в метрологічних інститутах провідних країн світу. З 

2014 року права на продукцію фірми ASL перейшли до WIKA Calibration 

Technology. Відповідно модель F900 отримала новий шифр CTR9000 [33]. 

Таким чином, для сучасних прецизійних термометричних мостів невиріше-

ною виявилася задача інваріантності результату вимірювання до опору проводів 

з’єднання у струмовому контурі. У сучасній термінології [10] вона отримала назву 

«yoke problem». Вона особливо загострюється для діапазону кріогенних темпера-

тур, де співвідношення між неінформативними та інформативними опорами може 

бути значно більше одиниці. Відомий алгоритмічний підхід, розглянутий в [10]. 

Його реалізація заснована на рішенні системи векторних рівнянь. Залежно від 

складності моделі в такому методі в кілька разів може зрости невизначеність типу 

В. Тим самим знижується ефективність методу. Апаратні методи є більш точни-

ми, але і більш складними в реалізації. Деякі з методів вирішення «yoke problem» 

будуть розглянуті в 4 розділі.  

Іншим фактором, який може призвести до істотного зростання похибки 

вимірювання опору СПТО, є шунтуючі адмітанси. В узагальнюючій монографії 

[38] зібрані основні методи екранування складових елементів чотириплечих мос-

тів. Але методи екранування захищають від наводки. Вони, як правило, не усува-

ють вплив, а тільки стабілізують параметри, що шунтують. Відомий прийом 

біфілірування, який спрямований на мінімізацію площі струмових і потенціальних 

контурів при чотиризатискному підключенні. Для цих цілей ефективним виявило-

ся використання коаксіальних кабелів. У 1964 році Каткоскі ввів поняття чотири-
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парного підключення об'єкта вимірювання [39]. У ньому об'єкт оточений екраном, 

потенціал якого дорівнює нулю, але по ньому протікає зворотний струм. Кожен з 

чотирьох сигналів (два струмових і два потенціальних) підводиться до об'єкта че-

рез коаксіальний затискач. Згодом такі мости стали називати коаксіальними [40]. 

Модель з чотирипарним підключенням дозволяє пропускати прямий і зворотний 

струми в просторових контурах з мінімальною площею. Це дає можливість змен-

шити поля розсіювання в трансформаторних вимірювальних колах, оптимізувати 

співвідношення сигнал/завада (в першу чергу магнітну) і поряд з іншими прийо-

мами реалізувати високу чутливість коаксіальних мостів.  

Пізніше Шілд [41] та Кібл [42] звернули увагу на недосконалість моделі чо-

тирипарного підключення, пов'язане з кінцевим значенням опору екрана об'єкта і 

його можливою нееквіпотенціальністю. На наш погляд, інші аспекти можуть 

створити більш істотний вплив на похибку вимірювання. У моделі чотирипарного 

підключення всі чотири затискачи представлені в спрощеному, ідеалізованому ви-

гляді з нульовим опором. Для діапазону середніх і високих температур опори 

підвідних проводів не перевищують кількох відсотків від вимірюваного опору. 

Але, наприклад, при вимірюванні кріогенних температур опір СПТО зменшується 

на три порядки. Тому опір підвідних проводів, що є синфазним неінформативним 

сигналом, в 3-5 і більше разів перевищує вимірюваний опір. У цьому випадку фа-

зовий зсув, обумовлений шунтуючими ємностями, буде підкреслюватись. При 

побудові вимірювальних кіл крім значного подавлення синфазного сигналу необ-

хідно також звернути увагу на властивості трансформаторних мостів. Для пре-

цизійних вимірювань, що використовують індуктивний дільник з тісним магніт-

ним зв'язком, існує протиріччя. Чим тісніше зв'язок, тим більше міжвиткова 

ємність. З експерименту маємо значення міжвиткової ємності - 1000 пФ на кожні 

100 витків джгутової намотки. Крім того, на практиці в лабораторіях використо-

вують довгий вимірювальний кабель, зазвичай 10-30 м. У результаті значення 

шунтуючої ємності може сягати 5000 пФ. Ця ємність включається паралельно 

СПТО і утворює з його індуктивністю паралельний контур. Резонанс контура мо-

же цілком співпадати з робочою частотою. Тоді характер двоелементної схеми 



30 
 

 

заміщення в свою чергу може змінитися з послідовної індуктивної на паралельну 

ємнісну схему. Така зміна вкрай небажана, оскільки вимагає структурної перебу-

дови вимірювального кола і нового калібрування її вузлів. 

 

1.2.2 Проблеми контролю метрологічних характеристик  

трансформаторних термометричних мостів 

 

Сучасні тенденції поліпшення метрологічного забезпечення температурних 

вимірювань пов'язані з новим визначенням одиниці виміру градуса Кельвіна. 

Одиниця Кельвін, замість визначення через потрійну точку води, як це встановле-

но на даний момент, буде визначатися за допомогою призначення точного зна-

чення константі Больцмана. Перевагою перевизначення одиниці стане просування 

техніки прямих вимірювань термодинамічної температури паралельно з метода-

ми, описаними в МТШ 90. Однак для впровадження в практику сучасних тенден-

цій потрібен певний час. Тому в документі ККТ «Report to the CIPM on the impli-

cations of changing the definition of the base unit kelvin» зроблені наступні висновки 

[43]: «Зміна визначення Кельвіна практично не вплине на реалізацію МТШ 90 і 

передачу розміру одиниці температури робочим засобам вимірювання. МТШ 90 в 

доступному для огляду майбутньому буде використовуватися як найбільш точна і 

надійна апроксимація термодинамічної шкали. Однак це не буде єдина шкала, яка 

використовується для температурних вимірювань. У віддаленому майбутньому 

термодинамічні методи, можливо, досягнуть такої точності, що зможуть поступо-

во стати основними методами вимірювання температури. У доступному для огля-

ду майбутньому ключовий діапазон шкали -200 ... + 960 ° С буде здійснюватися за 

допомогою платинових термометрів опору ». Звідси вдосконалення методів кон-

тролю основних метрологічних характеристик термометричних мостів на даний 

час, як і раніше, залишається актуальним завданням. 

Проведемо короткий аналіз метрологічних характеристик з урахуванням 

специфіки температурних вимірювань. Міст з дискретним числом витків є цифро-

вим приладом. Відповідно він має два типи похибки: випадкову й детерміновану 
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(систематичну). Випадкова похибка визначається похибкою квантування або роз-

рядністю індуктивного подільника, а також співвідношенням сигнал/завада. Де-

термінована похибка моста в свою чергу має кілька складових: адитивну, мульти-

плікативну похибку і нелінійність [2]. Факторів, що впливають на ці похибки, до-

сить багато. Це можуть бути: кінцеві поля розсіювання сигнальних кіл, мережевих 

і вимірювальних трансформаторів; неточна підгонка внутрішнього стандарту; 

неідеальні характеристики індуктивного дільника; ефекти шунтування паразит-

ними імпедансами різних точок вимірювального кола з високим потенціалом та 

ін. Опис методів боротьби з деякими чинниками може скласти не одну моно-

графію. Так, підвищення точності вимірювань у трансформаторних мостах за 

рахунок зниження полів розсіювання шляхом створення коаксіальних 

вимірювальних кіл детально розглянуто в [40, 42]. 

Адитивна (offset) і мультиплікативна похибки та нелінійність мають різну 

природу, джерела виникнення та методи усунення. Їх слід розглядати окремо. 

Інакше можна отримати невірний результат вимірювання метрологічних характе-

ристик термометричного моста. Якщо адитивна похибка моста дорівнює нулю або 

врахована в процесі калібрування, то згідно з алгоритмом МТШ90 при визначенні 

параметра W мультиплікативна похибка може скоротитися. Тож залишиться тіль-

ки похибка лінійності. 

Відомі [44] два види нелінійності: інтегральна і диференціальна. Існують 

методи калібрування індуктивних подільників, які дають змогу визначати обидва 

види нелінійності й вводити корекцію. Результати вимірювання диференціальної 

нелінійності представлені в [45,46]. Для визначення малої величини похибки 0,1-

0,07 ppm використовувався додатковий 30-bit двійковий індуктивний дільник. Це 

унікальне обладнання, яке практично неможливо вмонтувати в комерційний міст.  

В [42] описані три метода калібрування індуктивного подільника: bootstrap, 

straddling та permuting capacitors. Метод "permuting capacitors" передбачає велику 

кількість вимірювань і, отже, накопичення випадкової похибки. Реалізація ме-

тодів "bootstrap" та "straddling" заснована на застосуванні додаткового 8-

декадного індуктивного дільника [47]. Різницеву напругу між секціями подільни-
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ка і еталонною секцією вимірюють за допомогою векторного вольтметра [48]. 

Вольтметр повинен мати унікальні характеристики, наприклад, динамічний діапа-

зон 180 dB і таке ж подавлення синфазної завади. Очевидно, всі відомі методи 

вимагають унікального обладнання. Тому вони є складними і дорогими процеду-

рами. Існують інші вагомі причини, які ускладнюють використання відомих ме-

тодів. 

1. Для реалізації відомих методів необхідно мати доступ до кожної секції 

дільника окремо. У конструкціях мостів комерційного призначення це не перед-

бачено. 

2. Індуктивний дільник моста знаходиться в різних режимах у процесі 

вимірювання і у процесі визначення нелінійності. 

А) Амплітуда напруги на індуктивному дільнику під час визначення 

нелінійності може бути 1-10 V, а під час вимірювання в термометричному мості 

не повинна перевищувати 0,1 V. 

Б) У процесі контролю секція обмотки знаходиться в режимі холостого хо-

ду, оскільки коло порівняння напруги повністю збалансоване [45, 47]. Навпаки, в 

процесі вимірювання вимірювальні декади моста включені каскадом. Тому об-

мотка подільника завжди навантажена на імпеданс наступного каскаду. 

Слід зазначити, що диференціальна й інтегральна нелінійності так само ма-

ють різну природу і джерела виникнення. Диференціальна нелінійність прояв-

ляється як нерівномірне квантування або розриви монотонності функції перетво-

рення. Вона обумовлена нерівністю ЕРС на секціях обмотки з однаковим числом 

витків, розбіжностями між декадами та ін. Відомі методи контролю диференціа-

льної нелінійності застосовують до індуктивного дільника як окремого приладу. 

Зазвичай це відбувається при проведенні акредитації метрологічних лабораторій 

або ключових міжнародних звіряннях. Для дільника, вбудованого в міст, дифе-

ренціальну нелінійність визначають з метою атестації технології виготовлення 

обмоток з тісним індуктивним зв'язком. Роблять це на спеціальному стенді 

підприємства виробника. Як правило, рівень цієї похибки не перевищує (0,1-0,5) 
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одиниці молодшого розряду (ОМР). Зовнішніми пристроями здійснити цю проце-

дуру в мостах змінного струму практично неможливо.  

Інтегральна нелінійність є монотонною функцією, що проявляється у всьо-

му діапазоні вимірювання. Нелінійність обумовлена кінцевим вхідним і вихідним 

опорами каскадів індуктивного дільника, шунтуючими адмітансами. Її величина 

може знаходитися в межах (1-3) ОМР. Для контролю інтегральної нелінійності 

можна використовувати зовнішні пристрої. Основна проблема розробки таких 

пристроїв (емуляторів прецизійних магазинів опорів) полягає у відсутності мір 

опору необхідної точності. 

Як правило, нелінійність прецизійного моста є малою величиною. Тому для 

апроксимації нелінійної функції достатньо полінома другого або третього ступе-

ня. Нелінійність квадратичного характера являє собою монотонну опуклу 

функцію. Її електричною моделлю є резистивний дільник зі змінним вихідним 

опором регульованої обмотки і постійним вхідним опором навантаження наступ-

ного каскаду. Для сучасних матеріалів з магнітною проникністю μ = (1-2) 10
5
 зна-

чення вхідного опору двоступеневого трансформатора може бути (10-20) MОм. 

Вихідний опір обмотки є змінною величиною. Він залежить від числа витків у 

стані рівноваги. Для мідного дроту діаметром 0,33 мм опір може змінюватися від 

0 до (1-1,5) Ом. У результаті може виникнути нелінійність, більша за 0,1 ppm. 

Нелінійність кубічного характеру являє собою монотонну функцію, що має 

S-подібний зовнішній вигляд. Електрична модель для обчислення нелінійності з 

урахуванням міжвиткової ємності розглянута в [47, 49]. Величина цієї похибки 

залежить від робочої частоти і, як правило, для 8-декадних термометричних 

мостів не перевищує (0,03-0,04) ppm. 

Отже, основними метрологічними характеристиками прецизійних термо-

метричних мостів, які мають контролюватись у процесі експлуатації, є адитивна 

похибка й інтегральна нелінійність. 
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а) б) 

Рис. 1.5 [46] Метод «зеро» для затискачів Кельвіна 

 

Методи контролю адитивної похибки засновані на операціях, що створюють 

ефект об'єкта вимірювання з нульовим опором. Оригінальний метод із застосу-

ванням затискачів Кельвіна запропонований в [50]. Дві фази цього методу зобра-

жені на рис. 1.5. У першій фазі обидва затискачі Кельвіна, а отже струмовий і по-

тенціальний контури об'єднуються в одну точку. У другій фазі гальванічний кон-

такт між струмовим і потенціальним контуром розривають. Однак далеко не всі 

конструкції затискачів Кельвіна дають змогу реалізувати метод на рис. 1.5. Крім 

того, при розриві контурів тільки один з них залишається підключеним до нуль-

вого потенціалу. На другий контур діє значна синфазна завада. Оскільки ко-

рисний сигнал малий і не перевищує декількох одиниць молодшого розряду, то 

завада може перевищувати його рівень на кілька порядків. Існує інший спосіб, 

позбавлений цього недоліку. Він полягає в попарному замиканні провідниками 

струмових і потенціальних затискачів приладу. У центральній частині провідники 

з'єднують перемичкою. На рис. 1.6 наведені два відомих рішення.  

 

а)  б) 

Рис.1.6. Еквіваленти нульового опору 

 

Зокрема рис. 1.6а) – це ескіз емулятора нульового опору для затискачів Кельвіна 

будь-якої конструкції. Ідея, що запропонована Сурду М.Н. та Орнатським О.А., з 
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деякими змінами використовується в ІЕД НАНУ понад 35 років. Інше рішення у 

вигляді схеми з'єднань для коаксіального моста запропоновано Ламеко О.Л., 

рис.1.6б) [51]. У цих рішеннях в якості перемички виступають відповідно провід-

ник 5 і коаксіальний кабель 3.Підключення, наведені на рис. 1.6, створюють ре-

жими у вимірювальному колі, що еквівалентні об’єкту вимірювання із нульовим 

опором. Вони можуть використовуватися для контролю адитивної складової по-

хибки. Однак для атестації відповідної методики необхідна побудова моделі для 

оцінки ефективного опору такого об’єкта або міри нульового опору та прив'язки її 

значення до одиниці молодшого розряду моста. 

 З методами контролю інтегральної нелінійності ситуація складніша. Нелі-

нійність за визначенням – це різниця між реальним коефіцієнтом перетворення 

моста і прямою лінією, як характеристикою ідеальної моделі. Добре відомий ме-

тод Вайта [52, 53]. Він широко використовується на практиці, оскільки для його 

реалізації існує прилад RBC 100 (400), як комерційна пропозиція [54]. Проте ме-

тод має вразливі місця. Метод Вайта заснований на вимірюванні відношень опо-

рів чотирьох базових резисторів P1, meas - P4, meas. Їх номінальне значення x1-x4 

підібрано так, як показано на рис. 1.7.  

 

Рис. 1.7. Метод Вайта для вимірювання нелінійності термометричних мостів 
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Тут і далі під xi будемо розуміти істинне (true) значення відношення 

xi≡Ri,N/RS. Результат вимірювання цього відношення позначимо як – Pi, meas. На ос-

нові результатів вимірювання P1, meas - P4, meas обчислюють 31 комбінацію даних 

Pi,calc. Для цього використовують ідеальну модель послідовно-паралельного вклю-

чення базових резисторів [55]. Для кожної комбінації проводять вимірювання 

Pi,meas. Припустимо, що функція перетворення реального моста y = f(x) має квадра-

тичну інтегральну нелінійність (рис. 1.7). При опуклому характері нелінійності 

функції f(x) результати обчислень Pi, calc будуть розташовуватися над реальною ха-

рактеристикою f(x) в області між двома пунктирними кривими. Це обумовлено 

тим, що первинні результати вимірювання P1, meas - P4, meas не лежать на одній 

прямій лінії. Всі результати вимірювання Pi, meas будуть розташовані на реально 

існуючій кривій Pmeas = f(x). Суть відомого методу полягає в мінімізації деякої 

функції. Вона представлена рівнянням (1) [52, с.131] або рівнянням (12) [53, 

с.1072] і має вигляд 

 

 , (1.1) 

де dP(Pi,meas) = F(x) – коригуюче рівняння. 

 

Графік цього рівняння так само буде знаходитися між двома пунктирними 

кривими (рис. 1.7). Використання коригуючого рівняння не усуває нелінійність, 

тому що f(x) ≠ F(x). Очевидно, функція F(x) не є прямою лінією. Тоді у відомому 

методі (1.1) відсутній алгоритм, відповідно до якого можна визначити різницю 

між реальною характеристикою моста і прямою лінією. 

Зауважимо, що для ідеальної (лінійної) функції Pmeas = f(x) = x результати 

первинних вимірювань P1, meas - P4, meas будуть лежати на одній прямій і будуть ви-

конуватися умови Pi, meas – Pi, calk  та dP → 0. У цьому випадку згідно з (1.1) функція 

s
2
 наближається до нуля. Таким чином, відомий метод є тільки індикатором 

нелінійності. Він відповідає на питання: є нелінійність або її немає? Але він не 
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відповідає на питання: яка величина нелінійності? Це є основним недоліком відо-

мого методу. 

Властивість накопичення похибки є іншим недоліком методу. Вона зумов-

лена шумами моста. Припустимо, що ми маємо розподіл випадкової похибки за 

законом Гаусса. Причому дисперсії всіх вимірювань будуть однаковими і не ко-

рельованими величинами. Позначимо їх як σ
2
. Тоді середнє квадратичне відхи-

лення (СКВ) результатів обчислення будь-який з 35 комбінацій Pcalc (відповідно 

до кількості обчислень i-vi, у статті [52, с.130]) буде визначатися наступним чи-

ном: σcalc= =σ . Нехай СКВ результатів 

кожного вимірювання Pmeas так само дорівнюватиме σmeas = σ. Всього цих вимірю-

вань – 35. У результаті сумарне СКВ при визначенні результату дорівнюватиме 

σtotal = σ . У підсумку, під час створення рівняння корекції dP = F(x) 

оцінка результатів за формулою (1.1) в 11 раз збільшує рівень шумів відомого ме-

тоду. Тож сучасні методи контролю основних метрологічних характеристик тер-

мометричних мостів не завжди визначають необхідні параметри, мають низьку 

чутливість, відсутні теоретичні обґрунтування для їх верифікації. 

 

1.3 Метрологічне забезпечення кондуктометричних вимірювань.  

Фізичні основи створення стандартних розчинів електролітів із заданою  

електролітичною провідністю 

 

Кондуктометричні методи і засоби вимірювання широко використовуються 

в різних галузях науки, промисловості і технології. Наприклад: в океанології для 

визначення властивостей морської води [56]; в енергетиці для контролю якості 

водопідготовки котлів [57,58]; в екології для оцінки загальної мінералізації про-

мислових і стічних вод [59]; у харчовій промисловості [60]; медицині. В останнь-

ому випадку існують цілі наукові напрямки, такі як: кондуктометричні методи до-

сліджень крові та ниркової недостатності [61], дослідження нових властивостей і 

механізмів біочутливості, біогенерації (нелінійна електротермодинаміка [62]) та 

2 2 2 2 2 2(4 12            92

35 92 11 
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ін. Кондуктометричні методи вимірювання наразі виділяються в окремий напря-

мок – сучасну кваліметрію [63]. Деякі з кондуктометричних методів вже зараз 

широко використовуються в народному господарстві, а деякі вимагають затвер-

дження на рівні методик вимірювань у службах Держстандарту України. Так, в 

океанології солоність морської води є функцією відносної електричної провіднос-

ті [64]; у харчовій промисловості – масова частка золи в цукрі визначається відпо-

відно методикою ICUMSA як функція питомої електричної провідності водних 

розчинів цукру [65]. Знати електропровідність розчинів необхідно в багатьох тех-

нологічних процесах, при складанні енергетичних і теплових балансів у процесах 

гальваніки, гальванопластики, при дослідженні корозії, розробці нових хімічних 

джерел енергії (акумуляторів, іоністорів), виготовленні алюмінієвої фольги для 

електролітичних конденсаторів та ін. 

В якості інформативних параметрів можуть також використовуватися тем-

пературні залежності електричної провідності досліджуваних розчинів. Напри-

клад, таким методом визначаються кількість і склад легких фракцій у паливі. 

Сьогодні ми дивимося на електропровідність як на комплексну величину, яка має 

активну і реактивну складові, кожна з яких несе певну інформацію про об'єкт 

вимірювання, наприклад: дослідження гемодинаміки кровоносної системи і 

внутрішніх органів (тетраполярна реоплейтізмографія [66]). 

Електропровідність характеризується рухливістю всіх іонів у розчині, які є 

носіями струму, і тому є інтегральною оцінкою властивостей розчину. Однак 

відомі й селективні методи визначення концентрації окремих складових багато-

компонентних розчинів, наприклад метод кондуктометричного титрування [67]. 

Але сучасні дослідження, зокрема в галузі біосенсорики, можуть створити прорив 

у розробці методів вимірювання, що мають специфічну вибірковість до хімічних 

речовин широкого спетра [68, 69]. Дуже перспективним напрямком є комбінація 

кондуктометричних і біохімічних методів перетворення, яка дає змогу розробляти 

високоселективні прилади для експрес-діагностики концентрації складних хіміч-

них сполук (фенолів, цукрів, пестицидів, токсинів, важких металів та ін.). Протя-

гом останніх 25-30 років кондуктометричні біосенсорні методи вимірювань ро-
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звиваються найбільш бурхливими темпами. Відповідно число досліджень та 

публікацій зростає в геометричній прогресії [70-72]. 

Вимірювання ЕП є досить складним процесом, в якому досягнення високої 

точності ускладнюється впливом факторів, що залежать від фізико-хімічної при-

роди речовин, характерних для іонного типу провідності, інерційності процесів 

встановлення температурної рівноваги в розчинах, впливом електрохімічних про-

цесів на границях «розчин-електрод» тощо. Універсальна теорія цих процесів до 

цього часу не розроблена. У загальному вигляді під кондуктометрією розуміють 

розділ вимірювань, що займається вивченням поведінки розчинів електролітів в 

електричному полі [67]. До електролітів, як правило, відносять речовини, енергія 

взаємодії катіонів та аніонів яких з дипольними молекулами розчинника переви-

щує енергію електростатичної взаємодії іонів у кристалі або ковалентних зв'язків. 

У результаті дисоціації електроліт розпадається на стійкі іонні системи [73, 74]. 

Отже, за наявності зовнішнього електричного поля в електроліті, як провіднику 

другого роду, протікає електричний струм. 

Перші закономірності в кондуктометрії були сформульовані Кольраушем в 

1879 р. і носили суто емпіричний характер. Кольрауш експериментально встано-

вив, що еквівалентна електропровідність електроліту при нескінченному розве-

денні дорівнює сумі рухливостей іонів.  

Теоретичне обґрунтування процесів розчинності було дано П. Дебаєм і Е. 

Гюккелем в 1923 р [75]. Згідно з їх теорією електроліт повністю дисоціює на іони, 

які беруть участь в хаотичному тепловому русі й взаємодіють один з одним за за-

коном Кулона в діелектричному середовищі. В результаті кожен іон у розчині 

оточений іонною атмосферою, щільність заряду якої спадає по мірі віддалення від 

розглянутого іона. Іонна атмосфера створює навколо обраного центрального іона 

два ефекта, що гальмують його рух: електрофоретичний і релаксаційний. 

Електрофоретичний ефект пов'язаний з тим, що іон під дією зовнішнього 

електричного поля переміщується не в нерухомому середовищі, а в потоці рухо-

мих йому назустріч іонів протилежного знака. Отже, від граничної рухливості 
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іонів λ слід відняти швидкість руху іонної атмосфери, яка для 1,1-валентного 

електроліту пропорційна корню квадратному від значення концентрації: 

 

  (1.2) 

де λ0 – сумарна рухливість іонів; А – константа; с – концентрація розчину. 

 

Релаксаційний ефект гальмування обумовлений кінцевим часом руйнування 

(релаксації) іонної атмосфери. В результаті цього центр іонної атмосфери в умо-

вах нерівноваги виявляється зміщеним на деяку відстань від положення рухомого 

центрального іона. Отже, виникає електростатична сила повернення, яка одночас-

но уповільнює рух і центрального іона, і іонної атмосфери. Основні положення 

цієї теорії Л. Онзагер застосував до параметру електропровідності:  

 

 , (1.3) 

де bE і bR – відповідно електрофоретичний і релаксаційний коефіцієнти, що пев-

ним чином залежать від температури і діелектричної постійної розчинника. 

 

У 1954 р. Робінсон і Стокс у рамках другого наближення теорії Дебая-

Гюккеля отримали таку формулу: 

 

  (1.4) 

де В – константа, що залежить від температури і діелектричної проникності роз-

чинника; а – мінімальна відстань, на яку можуть зближуватися в розчині центри 

катіонів та аніонів.  

 

Класична теорія Дебая - Хюккеля дає задовільні результати для певного ти-

пу об'єктів, в якості яких виступають симетричні одновалентні досить розбавлені 

електроліти. Сучасний підхід полягає в тому, що розчин розглядається як термо-
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динамічна система. Для опису загального вигляду залежностей як функцій термо-

динамічних величин температури T, тиску p, об’єму V, концентрації N, складу ви-

користовується так званна парна кореляційна функція g (r) [76]: 

  

 , (1.5) 

де u(r) – енергія парної взаємодії. 

 

Рівняння подібного виду можуть бути вирішені на цей час тільки чисельни-

ми методами, найчастіше з використанням алгоритму Моте-Карло. При цьому 

навіть для сучасних обчислювальних засобів, за відсутності будь-яких спрощень, 

існують обмеження на чисельність ансамблю. У цьому методі, який називають 

HNC (hypernetted chain approximation), як правило, враховують не більше тисячу 

атомів. Тому поряд із загальним підходом використовують так само спрощені 

варіанти. Наприклад, метод MSA (mean spherical approximation), в якому іони і 

диполі розчинника розглядаються як тверді сфери певного розміру. При цьому 

використовують три типи кореляційних функцій, що описують іон-іонну, іон-

дипольну і диполь-дипольну взаємодії на основі електростатичних моделей. У 

цьому методі ігноруються моменти вищих порядків, наприклад квадрупольний, а 

хімічний склад системи ніяк не враховується [76].  

У теорії Дебая та її сучасних модифікаціях дано обгрунтування процесів 

розчинності та властивостей електричної провідності розчинів на основі фізичних 

величин і фундаментальних констант, що використовуються в термодинаміці. З 

розвитком метрології та вдосконаленням (гармонізацією) вимог до системи осно-

вних фізичних величин з'явилася необхідність описувати електричні властивості 

середовища через її взаємодію з електричним полем. Очевидно, це взаємодія 

відбувається в первинному вимірювальному перетворювачі, який у класичній 

кондуктометрії називають коміркою, в інших областях вимірювань - сенсором або 

давачом. Існують різноманітні класифікації кондуктометричних давачів за харак-

тером електричного поля: постійне, змінне НЧ, змінне ВЧ; за типом гальванічного 
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контакту: контактні і безконтактні; за видом вимірюваного електричного пара-

метра: індуктивні, ємнісні, трансформаторні [67]. Найбільш висока чутливість 

спостерігається в контактних і безконтактних трансформаторних давачах [77]. У 

них відбувається мінімальна втрата потужності сигналу. В безконтактних транс-

форматорних давачах об'ємний виток охоплює генераторний та індикаторний 

трансформатори, що виготовлені на кільцевих осереддях. Вони розташовані аксі-

ально по відношенню один до одного. В таких давачах відсутній гальванічний ко-

нтакт розчину з електродом і, отже, немає падіння потужності на електрохімічно-

му імпедансі. Висока чутливість безконтактних трансформаторних давачів 

знайшла застосування в пристроях для вимірювання пульсацій солоності морської 

води [78,79]. Безконтактні методи так само використовувалися при створенні пя-

тидекадних вимірювачів відносної електропровідності рідини і на їх основі про-

мислових вимірювачів солоності морської води типу ГМ-65, ГМ-85 [77, 80]. Ос-

нови розрахунку функції перетворення безконтактних трансформаторних давачів 

були закладені в [81, 82]. Однак, у прецизійних засобах з нормованою характери-

стикою перетворення трансформаторні давачі не застосовувалися. Для дотриман-

ня розрахункового значення  коефіцієнта перетворення профіль поверхні об'ємно-

го витка має повторювати профіль силових ліній струму, який описується 

функціями Бесселя. Такий профіль розрахувати можна, але виготовити його з 

необхідною точністю практично неможливо.  

У контактних давачах сигнал (струм або напруга) прикладається безпосе-

редньо до електродів, які мають гальванічний контакт з розчином. Для фіксації 

форми рідини електроди розташовують всередині резервуара, який називають ко-

міркою. У 30-ті роки минулого століття Джонс запропонував комірку із скла у 

формі двох кульових колб, з'єднаних циліндричною трубкою. У кульових колбах 

на деякій відстані від отворів циліндричної трубки, закріплювалися дискові елек-

троди з платини [83]. Джонс прагнув створити поле всередині циліндричної труб-

ки з максимально колінеарними силовими лініями. Однак константа його комірки 

не була розрахунковою величиною і вимагала калібрування. Для калібрування ви-

користовували стандартні розчини хлористого калію. Методика приготування ро-
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зчинів спиралася на теорію Дебая-Онзагера. Вперше Кольрауш на основі багато-

разового очищення компонентів розчину (солі хлористого калію і дистильованої 

води) розробив методику приготування стандартних розчинів із заданою провід-

ністю і склав спеціальні таблиці. Далі, в 1924 році Паркер Н. і Паркер Е. [84], а 

через десять років Джонс і Бредшоу [85], спираючись на більш точне значення 

фундаментальних фізичних констант, уточнили таблиці. Ці таблиці і методика да-

ли можливість створювати стандартні зразки розчинів із заданим значенням пи-

томої провідності, які використовувалися для калібрування комірок і, по суті, ви-

конували функцію еталонів відповідних розрядів. Однак такий підхід не відобра-

жав взаємозв'язку між одиницями основних фізичних величин системи SI. Тому, 

надалі, був розроблений стандарт [86], відповідно до якого питома провідність 

розчинів (надалі названа як електролітична провідність σ) була визначена як 

відношення щільності струму J, А/м
2
 до напруженості електричного поля E, В/м: 

 

 . (1.6) 

 

У системі основних фізичних величин електролітична провідність (ЕП) має 

наступну розмірність: . Цей вираз відображає зв'язок ЕП з ета-

лонами довжини, маси, часу і електричного струму. Але на практиці використо-

вувати перераховані вище величини, так як і щільність струму і напруженість 

електричного поля, вкрай незручно. Тому останнім часом у провідних економічно 

розвинених країнах були створені еталони, в основі яких використано "прямий" 

метод відтворення фізичної величини [87]. Способів реалізації цього методу в 

світовій практиці досить багато, однак принцип роботи практично однаковий і за-

снований на вимірюванні опору стовпа рідини заданої геометрії з рівномірною 

щільністю силових ліній струму. 
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1.3.1 Аналіз методів і засобів прецизійного вимірювання електро-

літичної провідності рідин в національних стандартах провідних країн світу 

 

При прямому методі відтворення електролітичної провідності модель для 

розрахунку опору стовпа розчину збігається з ідеалізованою моделлю за визна-

ченням (definition). 

 

 
1def cond

id

l K
R R

S 
   , (1.7) 

де σ - питома електрична провідність, для рідин ця фізична величина називається 

електролітична провідність; l - довжина трубки; S - площа поперечного перерізу. 

 

Відношення l/S в кондуктометрії називають константою комірки [67] і поз-

начають символом K. Однак окільки на міжфазній межі метал/електроліт буде ді-

яти електрохімічний імпеданс, то результат вимірювання активнї складової опору 

стовпа рідини Rm буде відрізнятися на величину дійсної частини електрохімічного 

імпедансу Re(ZE): 

 

 . (1.8) 

 

Для максимального виключення впливу дестабілізуючих приелектродних 

процесів використовують диференційний метод. Спочатку вимірюють опір Rm1 

при довжині стовпа рідини l1. Потім збільшують довжину стовпа l1 + Δl і вимірю-

ють опір Rm2. ЕП визначають за такою формулою: 
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 (1.9) 

 

Це основне рівняння, яке використовується при відтворенні електролітичної 

провідності практично у всіх національних стандартах з двоелектродною комір-

 Rem E idR Z R 
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кою. Його застосування засноване на двох постулатах (припущеннях). По-перше, 

вважають, що поле всередині комірки є однорідним, його силові лінії струму – 

колінеарні. Тоді в розрахунках можна користуватися формулою (1.7) ідеалізо-

ваної моделі. По-друге, на інтервалі вимірювань двох опорів Rm1 і Rm2 електродні 

процеси не змінюються. Тоді Re (ZE) є постійною величиною у (1.8), яка у фор-

мулі (1.9) скоротиться. 

Насправді різноманітність способів реалізації диференціального методу, 

особливостей конструкції комірок і методик проведення вимірювань вимагає реві-

зії цих постулатів і формування критеріїв, відповідно до яких можна провести 

порівняльний аналіз [88]. Перший критерій – це порушення лінійності поля. 

Нелінійність може бути обумовлена наявністю отворів для заливання/зливання 

розчину або зазорів між електродами і елементами конструкції. 

Другий критерій – це можливість стабілізації процесів на межі електрод 

/розчин. З теорії електрохімічних процесів [67,73,76] відомо, що складові елек-

тродного імпедансу є функціями багатьох параметрів ZЕ = f(i,ω,t,c,n), наприклад: 

амплітуди i і частоти ω струму, що протікає через електроліт, температури t роз-

чину, концентрації c і рухливості n іонів, ступеня чистоти електродів. Незалеж-

ність диференціального методу від кожного з параметрів досягається різними під-

ходами, які не завжди реалізуються в комірці певного типу. 

Інваріантність до температури забезпечують за допомогою занурення кон-

дуктометричної комірки в термостат при проведенні вимірювань. Залежно від 

конструкції і будови комірки можуть бути використані рідинні або повітряні тер-

мостати. Температурний коефіцієнт для конкретного розчину є постійною вели-

чиною і набуває значення зазвичай α = (2-3)∙10
-2

 /1 ° С. Рідинний термостат може 

забезпечити стабілізацію до 0,001°С, на той час як повітряний термостат – тільки 

0,1-0,05°С. Відповідно невизначеність відтворення електролітичної провідності, 

спричинена цією складовою, може досягати 0,26% для останнього випадку. Крім 

того, теплоносій термостата має свою питому провідність і може створювати 

шунтуючий ефект. 
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Вплив концентрації і рухливості іонів може бути мінімізовано шляхом 

підбору матеріалу електрода, наприклад платини, і типу стабільного електроліту, 

яким є розчин хлористого калію. 

Для інваріантності за частотою необхідно для кожної комірки мати 

індивідуальну градуювальну частотну характеристику. У спрощеному варіанті 

можна провести лінійну інтерполяцію за результатами вимірювання опору на 

двох частотах. Однак цей підхід справедливий для моделі з лінійною частотною 

характеристикою. В реальній ситуації через складну еквівалентну схему елек-

тродних процесів, наявності істотної діелектричної проникності розчину і ємності 

кабелю частотна характеристика є нелінійною функцією. 

Для інваріантності до струму необхідно: щоб кондуктометрична комірка 

перебувала в режимі заданого струму; при двох вимірюваннях опорів стовпів 

різної довжини в засобі вимірювання необхідно виключити переходи за піддіапа-

зонами. Зауважимо, щоб корисний сигнал був істотним, приріст довжини трубки 

в диференціальному методі має бути значним. Тоді якщо обидва результати 

вимірювань будуть знаходитися в одному піддіапазоні, то один з результатів буде 

супроводжуватися підвищеним значенням похибки від дискретності. 

Третій критерій – це процедура наповнення комірки розчином, пов'язана з її 

конструктивними особливостями. В цьому напрямку необхідно звернути увагу на 

наступне: зручність витіснення бульбашок повітря, які можуть утворитися під час 

заповнення комірки; наявність порожнин, які не можуть бути заповнені розчином; 

забруднення розчину залишками попередніх зразків. 

За період оцінки простежуваності еталонів ЕП водних розчинів електролітів 

було проведено ряд міжнародних звірень (два пілотних Р22 і Р47 і чотири клю-

чових К36, К83, К92 і К105). Практично в кожному офіційному протоколі є зведе-

на таблиця всіх типів комірок, які беруть участь у звіряннях. З аналізу протоколів 

та літературних джерел випливає, що первинні кондуктометричні комірки з ро-

зрахунковим значенням константи можна розділити на шість типів, представле-

них в таблиці 1.1. Далі розглянуто їх основні переваги та недоліки.  
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Таблица 1.1 

Принципи побудови первинних комірок провідних держав світу 

№ Конструкція комірки Характеристика типу комірки Держава 

1 

[89] 

 

Диференціальна комірка із 

змінною центральною труб-

кою, що вилучається (remova-

ble), кількість електродів -2 

 

США 

Данія 

Італія 

Словаччина 

2 

[91] 

 

Комірка з двома незалежними 

трубками, кількість електродів 

-2 

Росія 

3 

[90] 

 

Комірка поршнева (piston), кі-

лькість електродів -2 

Німеччина 

4 

[90] 

 

Комірка з електродом, що пе-

реміщується, утворюючи плечі 

моста, кількість електродів -3 

Нідерланди 

5 

[90] 

 

Комірка постійного струму, 

кількість електродів -4 

Угорщина 

6 

[92] 

 

Комірка змінного струму, кі-

лькість електродів -4 

Грузія 

 

Перший тип – це диференціальна комірка із змінною центральною трубкою, 

що вилучається [89,90]. Вона складається з трьох частин. Перші дві представля-

ють собою комірку Джонса, розрізану навпіл. Третьою частиною є трубка довжи-

ною Δl, що вставляється всередину для реалізації диференціального методу. Цей 

Е1 

Е1 

СЕ1 

Е2 

Е2 

1 

∆l 

∆l 

2 

1 

ПЕ 
СЕ2 
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тип комірки найбільш поширений, використовується в еталонах США, Данії, Іта-

лії, Словаччини. Переваги першого типу комірки: можливість регулярно контро-

лювати геометричні параметри центральної трубки, а саме площу поперечного 

перерізу S і довжину трубки Δl; простота конструкції. Недоліки: оскільки конс-

трукція є розбірною, то при розбірно-складальних операціях можливе неконторо-

льоване зміщення за осями трубок, що очевидно порушує лінійність силових лі-

ній. Вхідні й вихідні отвори для заповнення розчину також порушують лінійність 

силових ліній. Протиріччя у виборі розміру Δl. З одного боку параметр Δl має бу-

ти якомога більшим, для того щоб випадкова складова вимірювання опору не по-

силювала свій вплив при обчисленні різниці (1.9). З іншого боку завелике значен-

ня Δl може викликати перехід на інший піддіапазон вимірювання, а це призведе 

до зміни робочого струму і, зрештою, до неідентичності процесів на електродах 

Е1 та Е2. 

Другий тип – це комірка з двома незалежними трубками, що використову-

ється метрологічними службами Росії [91]. Трубки мають однаковий діаметр, а їх 

довжина відрізняється на ∆l. В обох трубках нижній електрод Е2 закріплений пос-

тійно. Після наповнення трубки розчином до утворення меніску верхній електрод 

Е1 насувається таким чином, щоб не було пустот. Переваги: ті ж, що і в попе-

редній конструкції плюс відсутність отворів для заливки. Завдяки цьому забезпе-

чується максимальна линійність силових ліній. Недоліки: протиріччя у виборі 

розміру Δl та людський фактор. Виходячи зі способу наповнення комірки, можна 

виділити суттєвий недолік – складність забезпечення відсутності порожнеч і 

бульбашок, які можуть утворюватися в результаті закріплення верхнього електро-

да, і проблеми його ізоляції при переміщенні комірки в рідинний термостат. 

 Третій тип - комірка поршнева. В основі конструкції є трубка із оксидної 

кераміки. В нижній частині закріплений платиновий електрод Е1. Іншим електро-

дом є рухливий поршень Е1. Вимірювання опорів виконують при двох положен-

нях поршня. Приріст довжини вимірюють оптичною системою. Перевага: оптична 

система дає змогу з гранично високою точністю виміряти Δl. Недоліки цього типу 

комірки: Зазор між поршнем і трубкою є змінною величиною, яка впливає на 



49 
 

 

нерівномірність поля. Прецизійний механізм переміщення і оптична система зчи-

тування істотно ускладнюють обслуговування і підвищують вартість такої кон-

струкції. Трубка зроблена з непрозорої кераміки, що не дає змоги контролювати 

виникнення і усувати бульбашки повітря при наповненні комірки. Складний габа-

ритний механізм переміщення призводить до складності стабілізації температури 

комірки, оскільки помістити систему в водний термостат досить складно. Порш-

нева комірка використовується в стандартах Німеччини [90], Мексики. 

 Четвертий тип комірки з двома нерухомими Е1, Е2 і третім рухомим Е3 

електродом застосовується в Нідерландах [90]. Опори стовпів рідини від рухомо-

го до нерухомих електродів включені в дві гілки чотириплечого моста. Спочатку 

міст зрівноважують при фіксованому положенні рухомого електрода. Потім 

змінюють положення рухомого електрода і повторно зрівноважують міст. Після 

подвійного зрівноваження моста розрахунковий опір дорівнює опору розчину, що 

міститься в циліндрі, обмеженому двома положеннями рухомого електрода [90]. 

Недоліки комірки: нелінійність поля через зазор у рухомому електроді. Неповне 

віднімання складових приелектродного процесу, обумовлене різницею струмів на 

межі електрод\електроліт при першому і другому зрівноваженні і відмінністю 

струмів на самих електродах. Складна система переміщення. Звідси виникають 

труднощі термостатування і підвищується вартість розробки. Виникають склад-

ності при автоматизації процесу зрівноваження. Чотириплечі мости мають недо-

статню точність і завадостійкість. 

 П'ятий тип – чотириелектродна комірка постійного струму. Її використовує 

метрологічна служба Угорщини [90]). Конструкція комірки передбачає просторо-

ве розділення електродної системи на два платинових електрода в якості струмо-

вих СЕ1 та СЕ2 і два електроди Ag / AgCl в якості потенціальних ПЕ. Потенціа-

льні електроди «висять» над зазором 1, товщиною 25 мкм, утвореним завдяки 

шорсткості торців крайніх частин трубки. При наповненні комірки розчином за-

зор виступає як рідинний електрод. Переваги комірки: у зв'язку з просторовим 

розділенням електродів на потенціальні і струмові, вплив приелектродних про-

цесів практично повністю усувається. Недоліки: оскільки щілина 1 має бути вузь-
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кою (див. таблицю 1.1), то розчин може надходити в порожнину 2. Це призводить 

до поганої вимиваємості комірки. Вплив термоЕРС ускладнює процес 

вимірювання опору. На постійному струмі можливе розкладання розчинів солей 

на іони. Тому необхідно працювати на малих струмах, що погіршує співвідно-

шення сигнал\завада. Оскільки поверхня трубки, що утворює зазор, шорстка, то 

при визначенні константи комірки виникає істотна невизначеність в оцінці дов-

жини центральної трубки. 

 Останній тип комірки, наведений в таблиці 1.1, – це чотириелектродна 

комірка змінного струму. Вона застосовувалася в еталоні Радянського Союзу і те-

риторіально знаходилась в НВО «Ісарі», Тбілісі, Грузія [92]. Конструктивно ця 

комірка близька до комірки першого типу. Відмінності полягають в тому, що на 

торці центральної трубки наносять тонкий шар платини, що утворюють два тон-

ких кільця, які виконують функції потенціальних електродів ПЕ1 та ПЕ2. Центра-

льна трубка з'єднується нерухомо з двома бічними трубками. Переваги комірки: 

селекція в просторі на потенціальні ПЕ та струмові СЕ електроди і застосування 

зрівноважених вимірювальних кіл практично повністю усуває вплив приелектро-

дних процесів на результат вимірювання. Використання напруги змінного струму 

виключає вплив термоЕРС. Недоліки: відсутність контролю відстані між струмо-

вими та потенційними електродами, що впливають на нелінійність поля і похибку 

при визначенні константи комірки. Необхідно застосування складних, спеціалізо-

ваних приладів з значним подавленням синфазного сигналу. 

 Ще один тип комірки, який на відміну від комірок з таблиці 1.1, поки ще не 

пройшов достатню апробацію. Тому розглянемо його окремо, рис. 1.8.  

Принцип дії комірки заснований на теоремі Ван дер Пау [93, 94]. Вона має 

багато спільного з теоремою Лемпарта. Але використовується не для розрахунку 

часткової ємності системи електродів, що утворюють у перетині замкнутий кон-

тур, а для розрахунку опору. Для кондуктометричних цілей одна з перших кон-

струкцій комірки була розглянута в [95]. 
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Рис. 1.8 [89] Комірка Ван дер Пау. 

 

На рис. 1.8 позначено: 1 - діелектричний корпус; 2 - вимірювальна порож-

нина; 3 -потенціальні електроди; 4 - струмові електроди. Згідно з методом Ван дер 

Пау [93, 94], у плоскому циліндричному зразку довільної форми, який має постій-

ну висоту h і питомий електричний опір ρ, на бічній поверхні фіксують чотири 

точки. Проводять вимірювання опору R1 за чотиризатискною схемою. Причому 

через дві протилежно розташовані точки пропускають струм, а з двох інших зні-

мають падіння напруги. Потім точки підключення синхронно змінюють на одну 

позицію і вимірюють опір R2. 

Для вимірювання електролітичної провідності використовують симетричну 

конструкцію, для якої R1 = R2 = R. Значення електролітичної провідності визнача-

ють за формулою: 

 

  (1.10) 

 

Головною перевагою комірки Ван дер Пау є те, що в процесі відтворення 

одиниці довжини [м] використовується не три параметри (два визначають площу 

поперечного перерізу комірки S, а третій - довжину комірки Δl у рівнянні (1.9)), а 

тільки один параметр - висота комірки h. Отже, невилучена систематична похибка 

обчислення константи комірки, обумовлена неточністю геометричних параметрів, 

може бути в 1,7 рази менше. Результати досліджень наведені в [96, 97]. 

ln 2 1

h R
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Основною проблемою методу є те, що щілини, що з'єднують порожнини 

електродів з вимірювальною порожниною, не є еквівалентами точок підключення 

в теоремі Ван дер Пау. Силові лінії струму будуть починатися і закінчуватися на 

поверхні металевих електродів 3 і 4 (таблиця 1.1). Отже, на міжфазній межі ме-

тал/розчин діятимуть термодинамічні процеси, які моделюються складовими 

електрохімічного імпедансу і не враховуються в теоремі Ван дер Пау. 

До інших істотних недоліків належить наявність вузьких щілин, які необ-

хідно враховувати під час розрахунку константи до рівняння (1.10). Крім того, ве-

лика кількість порожнин в комірці призводить до поганої вимиваємості самої 

комірки, що може забруднити досліджуваний розчин при наступних вимірюван-

нях. У зв'язку з цим може знадобитися велика кількість досліджуваного розчину 

для промивання, що не завжди можливо забезпечити. У разі виникнення буль-

башок повітря при наповненні комірки процедура усунення їх буде важкою. 

На підставі проведеного аналізу різних типів первинних кондуктометрич-

них комірок можна зробити такі висновки: найбільш перспективними в подаль-

ших дослідженнях є комірки на ефекті Ван дер Пау і чотири електродні комірки 

змінного струму. Однак погана вимиваємість і труднощі з витісненням бульбашок 

можуть звести до мінімуму перевагу першої комірки. На той час як чотириелек-

тродна комірка змінного струму дозволяє збільшити точність вимірювань за 

рахунок мінімізації впливу приелектродних процесів, усунення можливості появи 

пухирців кисню при наповненні комірки; реалізувати мінімальне значення 

постійної часу і стабілізувати вимірювання за допомогою рідинного термостата. 

 

1.4 Основні характеристики та фактори впливу на точність  

вимірювання ТК приладів 

 

При порівнянні оцінок характеристик похибки і невизначеностей результа-

тів вимірювань в [98] рекомендується використовувати наступну схему: СКВ, що 

характеризує випадкову похибку – це стандартна невизначеність, обчислена за 

типом А; СКВ, що характеризує невилучену систематичну похибку – це стандар-
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тна невизначеність, обчислена за типом В. Для отримання числових значень стан-

дартної невизначеності uB(y) типу В від вимірювальної величини y необхідно мати 

інформацію про вимірювальне рівняння y=f(xi). Для прецизійних термометричних 

приладів відповідно до МТШ 90 (2000) рівняння має вигляд: 

 

 , (1.15) 

де Di – постійні коефіцієнти; W90=Rt/Rt0 – відносний параметр, що визначається 

відношенням опорів СПТО при поточній температурі Rt та температурі у потрій-

ній точці води Rt0. 

 

Вимірювальне рівняння при відтворенні електролітичної провідності має 

такий вигляд: 

 , (1.16) 

де G – електрична провідність, t –температура розчину – це два параметри, що ви-

значаються за допомогою вимірювання; K – константа кондуктометричного дава-

ча (комірки), що визначається за допомогою калібровки або для первинних комі-

рок шляхом обчислень за відомими геометричними розмірами; α – температурний 

коефіцієнт стандартного розчину. 

 

За відомої залежності y=f(xi), рівняння (1.15), (1.16), стандартна невизначе-

ність типу В згідно з нормативними документами [98] обчислюється таким чи-

ном: 

 

 , (1.17) 

де u(xi) – часткові невизначеності xi-го параметру вимірювального рівняння, N – 

число параметрів у рівняннях (1.15), (1.16). 
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Відомо, що невизначеність за типом А ґрунтується на статистичному розпо-

ділі ймовірності вибірки. Тип В ґрунтується на передбачуваній або апріорно вста-

новленій густині розподілу ймовірності. Статистичний аналіз та встановлення ча-

сткових невизначеностей по кожному фактору настільки ускладнюють задачу, що 

на практиці не використовуються. Маючи бюджет похибок i(p), як довірчих гра-

ниць невилученої систематичної похибки (НСП) , задачу спрощують, ґрунтую-

чись на передбачуваній густині розподілу ймовірності p кожної j-ї складової i-го 

параметру. Далі можна використовувати таблиці коефіцієнтів Сij для різних типів 

розподілів похибки (рівномірний, трикутний, трапецієподібний, Гауссів ...) [99]: 

 

 . (1.18) 

 

Кожен з параметрів вимірювальних рівнянь (1.15, 1.16) може мати багато 

чинників, що впливають на систематичну похибку перетворення. До основних 

факторів впливу на результат вимірювання в прецизійних ТК приладах належать: 

нерівномірність силових ліній поля (поверхневий ефект, ефект близькості зворот-

ного проводу, нееквіпотенціальність тонких електродів та ін.); неідеальність про-

філю провідника, що зумовлена технологічними обмеженнями; електродні проце-

си на межі метал/електроліт, параметри яких залежать від частоти, ступеня чисто-

ти електродів, типу металу електрода, температури та ін.; неінформативні параме-

три опору (імпедансу) під’єднувальних провідників, значення яких співрозмірне 

чи перевищує значення інформативного параметру; шунтуючі ефекти, що призво-

дять до помітних похибок для високотемпературних перетворювачів опору або за 

умов довгого вимірювального кабелю. Вплив кожного з факторів на границю 

НСП можна представити сукупністю параметричних рівнянь i(p) =(λij), де p – 

довірча ймовірність. До масиву  належать наступні параметри: ро-

боча частота, прикладена напруга (струм через давач), геометричні розміри чут-

ливого елемента давача, розміри і просторова орієнтація електродної системи, па-

раметри навколишнього середовища (температура, провідність буферного розчи-

( ) ( )B i ij iu x C p

 1 2, ...ij i i iM   
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ну), концентрація і рухливість іонів, опір (імпеданс) у струмовому контурі, пара-

зитні шунтуючі провідності, вхідні і вихідні імпеданси масштабних і вимірюваль-

них перетворювачів. Тож граничне значення НСП i через відомі ії складові ij 

можна отримати з виразу [98]. 

 

 , (1.19) 

де k=1,1 для p=0,95; k=1,4 для p=0,99 та M>4. 

 

Таким чином, із трьох останніх рівнянь отримаємо зв'язок між відносними 

невизначеністю та похибкою: 

 

 , (1.20) 

 

де вираз для відносних параметрів: похибки та коефіцієнта впливу мають відпові-

дно такий вигляд: 

 

 ; (1.21) 

 . (1.22) 

 

Під граничним значенням складової НСП ij(x, λ) будемо мати на увазі похибку, 

як різницю між параметрами ідеалізованої моделі xλ=0 об’єкта вимірювання (за 

умов відсутності фактора впливу) та реальної xi(λj) моделі (за умов наявності фак-

тора впливу з параметром λj). 

Задачі зменшення похибки вимірювання завжди займали найважливіше мі-

сце в дослідженнях відділу електричних та магнітних вимірювань Інституту елек-

тродинаміки НАН України. Тренд показників похибки засобів вимірювання іміта-
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нсу, що розроблялися за останні сорок років, зображений на рис.1.15. Звідси точ-

ність приладів через кожні десять років покращувалася на порядок. Як правило, 

мета досягалась шляхом вирішення конкретних наукових задач, що були 

пов’язані з покращенням метрологічних характеристик внутрішніх мір приладів; 

використанням індуктивного дільника напруги на основі трансформаторів із тіс-

ним магнітним зв’язком; запровадженням мікроконтролерів; покращенням алго-

ритмів перетворення або калібровки внутрішніх вузлів приладів. Але можливості 

відомих методів практично вичерпані. 

 

Рис.1.15. Тренд показників точності мостів, що розроблялись у відділі  

електричних і магнітних величин ІЕД НАНУ 

 

У рівнянні (1.20) число N – це константа, кількість параметрів, що входять 

до вимірювального рівняння (1.15) чи (1.16). Але відносно параметру M існує 

протиріччя. Цей параметр визначається числом факторів, що впливають на ре-

зультат вимірювання. Для прецизійних приладів, з одного боку, треба зменшувати 

загальну похибку (невизначеність або невилучену систематичну похибку) вимі-

рювання, відповідно треба зменшувати кількість чинників, що впливають на по-

хибку. Тобто необхідно зменшувати до мінімуму параметр М. З іншого боку, пре-

цизійні прилади – це найбільш складні вимірювальні системи. Тому кількість фак-
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торів, що розглядаються під час аналізу систематичної похибки прецизійного ім-

педансного приладу, постійно збільшується. Тобто параметр М необхідно макси-

мально збільшувати.  

Відомі підходи до вирішення подібного класу задач, зокрема теорія плану-

вання експерименту [100], в умовах великої кількості факторів впливу на резуль-

тат вимірювання матиме свої обмеження. По-перше, не завжди існує можливість 

змінювати параметри факторів впливу. По-друге, параметри факторів впливу по-

винні вимірюватись на порядок точніше за результат основного вимірювання. А 

це для еталонних вимірювань практично неможливо. По-третє, інтервал варію-

вання того чи іншого фактора в умовах прецизійних вимірювань має бути знач-

ним для збільшення інформативності методу. Але збільшення інтервалу погіршує 

вимоги до достовірності моделі відгуку [101]. Відповідно для прецизійних вимі-

рювань чутливість методу планування експерименту до формування сигналу ко-

рекції (зменшення) систематичної складової похибки буде суттєво зменшуватися, 

оскільки кількість чинників буде значною, а співвідношення між систематичною 

та випадковою складовими похибки може бути близьким до одиниці. 

Рівняння (1.20) є функціоналом виду , де х належить 

множині параметрів, що входять у рівняння вимірювання, а λ належить множині 

параметрів, що мають вплив на результат вимірювання. Функціонал можна розг-

лядати як цільову функцію, що при заданих множинах повинна мати мінімум із 

всіх можливих мінімумів. Але вирішення цієї задачі в загальному випадку надзви-

чайно складне і на практиці не є доцільним. У цьому випадку зображення цільової 

функції буде виглядати як багатовимірна поверхня з декількома десятками екст-

ремумів. Тож пошук найменшого з них аналітичними методами буде теоретично і 

економічно недоцільним. Для отримання мінімуму суммарного значення НСП або 

невизначеності типу В (функціонал (1.20)) потрібен концептуальний комплексний 

підхід, що враховує основні напрямки (стратегії). Реалізація цього підходу на 

прикладі державного еталону одиниці електролітичної провідності розчинів елек-

   * , ; ,yu A x x     
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тролітів розглянута у розділі 5, а конкретні наукові задачі за цими стратегіями - у 

розділах 2-4. 

 

1.5 Висновки до розділу 1 

 

1. Відомі моделі для дослідження шунтування опору СПТО, що зумовлені 

погіршенням ізоляції на високих температурах, є моделями постійного струму. 

Вони не враховують змінний характер робочого струму. 

2. Одним з головних чинників, що погіршує ефективність чотиризатискач-

ного підключення в трансформаторних мостах, є опір з’єднуючих провідників у 

струмовому колі між об’єктом та мірою (yoke проблема). 

3. Існуючі методи екранування не дають позитивного результату в коаксіа-

льних мостах, а за умови рівності інформативного опору і опору з’єднуючих про-

водів можуть навіть зашкодити. Методи стандартного еквіпотенціального захисту 

необхідно суттєво доопрацьовувати з урахуванням чотирипарного підключення. 

4. Визначення адитивної похибки термометричних мостів таке ж важливе, 

як і визначення нелінійності. Існуючі методи контролю не мають достатнього те-

оретичного обґрунтування чи мають незадовільну чутливість. 

5. Практично всі кондуктометричні комірки вимагають внесення поправок 

на нелінійність силових ліній поля; всі дво- і триелектродні комірки критичні до 

стабільності електродних процесів. Вкрай важливим є режим вимірювання з фік-

сованою амплітудою струму. Необхідно контролювати, щоб при зміні довжини 

трубки не було переходів на інші піддіапазони вимірювань; при використанні 

двоелектродної комірки потрібно значно більше часу, тому що для отримання ре-

зультату опір комірки вимірюють двічі. Найбільш перспективними у подальших 

дослідженнях є чотириелектродні комірки змінного струму. 

6. Для підвищення точності прецизійних ТК приладів необхідно враховува-

ти значну кількість факторів впливу. Їх спектр практично унеможливлює досяг-

нення мети відомими методами. Тому наукову проблему слід розкладати на окре-

мі наукові задачі, що потребують розробки та дослідження складних моделей (ма-
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тематичних, фізичних, електричних), які знаходяться на стику декількох наукових 

напрямків (вимірювальна техніка, польові задачі, електрохімія, статистика). Від-

повідно для досягнення мети, вирішення наукової проблеми та створення преци-

зійних ТК засобів вимірювання з унікальними метрологічними характеристиками 

необхідний концептуальний підхід до досліджень. 

Перелік джерел із загального списку використаних джерел, на які є поси-

лання у розділі 1: [1] – [101]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ І ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ У МОДЕЛЯХ  

ПРЕЦИЗІЙНИХ ТК ДАВАЧІВ 

 

Зменшення невизначеності або невилученої систематичної похибки націо-

нальних еталонів багатьох фізичних величин на декілька десятків процентів є зна-

чним успіхом. Воно пов'язано із значними науковими дослідженнями на стику 

декількох наук. Підвищення точності ТК вимірювань дає змогу стимулювати роз-

виток економіки, створення нових технологій, більш ефективно захищає державні 

пріорітети в галузі торгівлі. Тому, у порівнянні із існуючими засобами, істотне (в 

5-7 разів) покращення метрологічних характеристик еталонних ТК приладів і 

вимірювальних систем є комплексною науково-прикладною проблемою держав-

ного рівня. Її врішення складно уявити без концептуального підходу, основні по-

ложення якого полягають у наступному. 

1. Вимірювання розглядається як процес послідовного перетворення однієї 

фізичної величини в іншу (рис.2.1).  

 

 

Рис. 2.1. Перетворення однієї фізичної величини в іншу у процесі вимірювання. 

 

Вхідним сигналом засобу вимірювання є фізична величина ФВ1. У загальному 

випадку фізична величина в процесі прецизійного вимірювання зазнає ряду пере-

творень, кінцевим результатом яких для цифрових приладів є цифровий код N. 

Вимірювальний перетворювач, на вході якого діє перша фізична величина, що пі-

длягає вимірюванню, називають первинним перетворювачем [4] або давачом 

(сенсором), а перетворювач, вихідним параметром якого є цифровий код, – вто-

ринним перетворювачем або приладом (вимірювачем). Відношення вихідної 
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фізичної величини до вхідної являє собою статичну характеристику (функцію) 

перетворення. У кондуктометрії, так склалося історично, використовується своя 

усталена термінологія. Кондуктометричний давач заливного або проточного типу, 

для якого важливим аспектом є фіксована геометрія рідини і вимірювальних елек-

тродів, називають кондуктометричною коміркою. При цьому в якості статичної 

характеристики кондуктометричної комірки виступає не функція перетворення, а 

зворотна їй характеристика, яку називають константа комірки. За визначенням 

константа комірки дорівнює відношенню вхідної фізичної величини до вихідної. 

У роботі будемо використовувати обидва терміни. Якщо давач розглядається як 

вимірювальний перетворювач, то метрологічною характеристикою є функція пе-

ретворення. Якщо необхідно підкреслити саме кондуктометричний характер 

вимірювань, обмеженість профілю середовища, що вимірюється, та його вплив на 

функцію перетворення, то в якості метрологічної характеристики будемо застосо-

вувати терміни константа комірки. 

У загальному випадку кількість внутрішніх перетворень і, отже, кількість 

внутрішніх фізичних величин ФВi може бути довільною. Як правило, число пере-

творень в давачі рідко перевищує два перетворення. Необхідний набір фізичних 

величин, що описують перетворення всередині ТК засобів вимірювання наведено 

в табл. 2.1.  

 

Таблиця 2.1 

Фізичні величини в ланці вимірювального перетворення 

 Давач Прилад вимірювальний 

ФВ1 ФВ2 ФВ3 ФВ4 ФВ5 

Термометрія Температура Питомий 

опір 

Електричний 

опір 

Напруга змінного 

струму 

Цифровий 

код 

Еталонна кон-

дуктометрія 

Електролітич-

на провідність 

Електрична 

провідність 

- Напруга змінного 

струму 

Цифровий 

код 
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 В таблиці поєднані дві, на перший погляд не пов’язані фізичні величини: 

температура та електролітична провідність або питома провідність розчинів елек-

тролітів. Однак, зв'язок між ними існує. По-перше, однакова електрична модель 

давача - це Н-подібний чотириполюсник. По-друге, однакова проміжна фізична 

величина моделі – це активна складова імітансу. По-третє, суттєва детермінована 

залежність електролітичної провідності провідників 2-го роду від температури. 

Температурний коефіцієнт для більшості електролітів складає (2-3) %/ºС. Останнє 

означає, що для вимірювання електролітичної провідності із відносною похибкою 

10
-5

 потрібно стабілізувати температуру або вимірювати її та вносити відповідні 

поправки із похибкою (0,0005-0,0003) ºС. Такі вимоги відповідають робочим ета-

лонам або еталонам копіям температури. Тож прецизійні вимірювання електролі-

тичної провідності еталонного рівня в певній мірі стимулюють розвиток еталон-

них термометричних засобів вимірювання. Відповідно цими аргументами можа 

пояснити наявність в назві роботи термінів "термо- та кондуктометричні вимірю-

вання". Терміном, що поєднує ці вимірювання та виступає як ключовий термін 

спеціальності 05.11.05 "Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних 

величин", є "імітансні методи перетворення". 

2. При вирішенні проблеми використовується системний підхід, що рекоме-

ндований Орнатським П.П. [2] і полягає в необхідності: 

- поділу процесу вимірювання на окремі операції: відтворення одиниці 

фізичної величини, порівняння фізичних величин, вимірювальне перетворення, 

масштабне перетворення; 

- вибору методу вимірювання, наприклад диференціального чи зрівнова-

женного мостового , як одного з методів прямого перетворення, інваріантного до 

ряду основних дестабілізуючих факторів; 

- пропозиції методів зниження систематичної похибки перетворення давачів 

і приладів через встановлення взаємозв'язку між фізичними величинами, вимірю-

вальними перетворювачами і методами вимірювання; 
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- розробки метрологічних моделей вимірювальних систем і нових методів 

контролю метрологічних характеристик в умовах відсутності зразкових мір необ-

хідної точності. 

3. Для вирішення різного класу наукових задач (від забезпечення завадо-

стійкості, аналізу та структурного синтезу КМВК до розробки моделей та методів 

зниження невилученої систематичної похибки) застосовується фрактальний алго-

ритм. Відомо, що для усунення наведень від джерел перешкод і синфазних сигна-

лів використовується метод магнітного захисту, який полягає в мінімізації полів 

розсіювання контурів з вимірювальними сигналами [40, 42]. Тоді фігура подіб-

ності у вигляді контура мінімальної площі може бути графом затравкою [102] в 

процесі переходу за масштабом структури або конструкції вимірювального при-

ладу. Це може уніфікувати постановку чи спростити рішення задач для досягнен-

ня високої чутливості, забезпечити мінімальний взаємний вплив модулів і окрем-

их систем саме у прецизійних вимірювачах. Наприклад, на етапі розробки прила-

ду в цілому біфіліровка контурів вимірювальних сигналів необхідна для забезпе-

чення заданного співвідношення сигнал/перешкода; на етапі розробки 

вимірювальних кіл - для реалізації коаксіальних структур і захисту від шунтую-

чих впливів; на етапі розробки елементів векторного вольтметра (синхронних де-

текторів, інтеграторів, підсилювачів, АЦП) - для розведення земель відповідних 

каскадів; на етапі проектування живлення приладу – для реалізації архітектури 

розподіленого живлення та POL (point of load) перетворювачів [103]; на етапі 

конструювання плат - для реалізації багатошарової розводки плат друкованого 

монтажу [104].  

Концептуальний підхід до вирішення проблеми та досягнення поставленої 

мети дав можливість об’єднати основні наукові завдання у три кластери. 

1. Оцінка впливу дестабілізуючих факторів, що призводять до порушення 

ідеальної моделі електричного поля в об'єкті в процесі вимірювання. Визначення 

розрахункових значень коефіцієнтів перетворення і поправок на неідеальність по-

ля всередині ТК давачів. Розробка і дослідження електричних моделей давачів, 

виявлення в них інформативних і неінформативних параметрів. 
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2. Забезпечення інваріантності вимірювальних кіл ТК приладів до неінфор-

мативних параметрів еквівалентної схеми давачів. 

3.Розробка науково-методичної бази метрологічного забезпечення пре-

цизійних ТК приладів і систем рівня національних еталонів. 

Частину завдань першого кластера, які стосуються оцінки факторів впливу, 

обумовлених електромагнітними і електрохімічними процесами в давачах, буде 

розглянуто в цьому розділі. Решта – в наступному розділі. Другий і третій класте-

ри завдань розглядаються в розділах 4 і 5 відповідно. 

 

2.1 Математичні і електричні моделі ТК давачів для оцінки поправок,  

викликаних змінним характером електричного поля 

 

У процесі вимірювання пасивної фізичної величини під дією джерел актив-

них фізичних величин (струмів і напруг) в частині простору, обмеженого геомет-

рією приладу і геометрією давача, виникає електромагнітне поле. Простір, обме-

жений контуром давача, має параметри: питому електричну провідність σ, діелек-

тричну ε і магнітну μ проникність. Форм-фактор давача або межі простору пред-

ставимо у вигляді прямого кругового циліндра. Вибір пов'язаний з тим, що цилін-

дричним провідником є провід, з якого виготовлений термоперетворювач опору 

[25, 105]. Цю ж форму мають практично всі первинні комірки національних ета-

лонів електролітичної провідності провідних країн світу [90]. 

Відзначимо, що силові лінії поля всередині циліндричного провідника бу-

дуть колінеарними тільки для ідеальної моделі. Порушення рівномірності щіль-

ності силових ліній поля призведе до виникнення методичної похибки. До основ-

них факторів нерівномірності поля відносяться: 

- змінний характер робочого струму (скін-ефект призводить до нерівномір-

ного, симетричного щодо осі, розподілу щільності струму); 

- ефект близькості дроту зі зворотним струмом за умов біфілірування (приз-

водить до порушення осьової симетрії); 
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- наявність металевих електродів заданої геометрії для стовпа рідини (приз-

водить до викривлення поля або через граничні умови на металевій поверхні або 

через порушення еквіпотенціальності). 

У контактній кондуктометрії наявність металевих електродів може виклика-

ти ще одну складову методичної похибки, яка обумовлена електрохімічними про-

цесами на міжфазній межі двох типів провідників 1-го та 2-го роду. Особливості 

та вплив цих факторів на результат вимірювання буде так само розглянуто далі.  

 

2.1.1 Польова модель для дослідження імпедансу ділянки провідника у 

вигляді прямого кругового циліндра у змінному електромагнітному полі 

 

Добре відомо, що змінний електричний струм у довільному провіднику 

створює в навколишньому просторі змінне магнітне поле, яке відповідно до яви-

ща електромагнітної індукції в металевих об'єктах наводить електрорушійні сили 

(ЕРС). При цьому ЕРС виникають як у самих провідниках зі струмом (за рахунок 

само- і взаємоіндукції), так і в металевих елементах, провідниках вимірювальної 

системи (за рахунок взаємоіндукції). Тож у проводах з кінцевою площею перети-

ну за рахунок вихрових струмів додатково виявляються поверхневий ефект і 

ефект близькості зворотного проводу. Ці ефекти виявляються тим сильніше, чим 

більше поперечний перетин провідника, вище частота і питома електро-

провідність провідника і чим ближче прямий і зворотний провідники розташовані 

один до одного. Таким чином, змінний характер поля і взаємодія електричної і 

магнітної його складових викликають нерівномірність щільності силових ліній 

поля. Ідеалізовану фізичну модель для розрахунку виміряного значення імпедансу 

(рис. 2.2) представимо у вигляді системи з прямого провідника 1 (круглого пере-

тину діаметром D) і лінійного (нескінченно тонкого) зворотного провідника 2, в 

яких у протилежних напрямках протікає синусоїдальний струм. Зворотний прові-

дник розташований паралельно прямому провідникові на відстані h ізоляції 3. Для 

зняття різниці потенціалів обрані дві точки a і b, які розташовані на відстані l уз-

довж твірної циліндричного провідника. Обидві точки в нашій моделі можуть уз-
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годжено ковзати по поверхні масивного провідника в азимутному напрямку, при 

цьому їх розташування буде визначатися кутом зсуву  щодо положення зворот-

ного токового проводу. 

Фізична модель на рис.2.2 є найпростішим прототипом чотирипарного під-

ключення [39, 40, 42]. У рамках цієї моделі розглянемо два варіанти підключення 

потенціальних затискачів вимірювального приладу. Перший варіант полягає в то-

му, що затискачі для підключення вольтметра c і d підключені до точок на пове-

рхні провідника a і b за допомогою паралельних проводів 4, розташованих пер-

пендикулярно осі провідника. У другому варіанті потенціальні дроти 4 виходять 

перпендикулярно осі з точок a і b до краю ізоляції. Потім один з потенціальних 

проводів прокладається паралельно осі провідника зі струмом до з'єднання з дру-

гим потенціальним проводом, після чого звивається з ним. У звитому вигляді дро-

ти підключаються до вимірювальних затискачів c і d. 

 

 

Рис.2.2. Фізична модель для розрахунку опору ділянки провідника 

 

Електромагнітні процеси в представленій системі з метою спрощення подальших 

обчислень будемо розглядати при таких припущеннях: 

- провідники зі струмом приймаються нескінченно довгими; 
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- потенціальні дроти розглядаються як ідеальні, без урахування діаметра і 

товщини ізоляції; 

- еквівалентний вхідний опір вимірювача напруги приймається настільки 

великим, що струмом в потенціальних проводах можемо знехтувати. 

Для дослідження електромагнітних процесів у провіднику використовуємо 

рівняння, за допомогою якого Дж. К. Максвелл висловив фізичні явища, які ви-

кликають виникнення напруженості електричного поля Е в нерухомому середо-

вищі без електрохімічних джерел енергії: 

 

 , (2.1) 

де: φ= φ(r,t) і A= A(r,t) відповідно електричний скалярний і векторний магнітний 

потенціал це величини, що є функціями просторових координат та часу. Якщо по-

ле збуджується за гармонійним законом, то зручно користуватись однією із форм 

запису: φ(r,t) = φ(r) =   = φ0(r) e
jωt

 та A(r,t) = A(r) = A  = A0(r) e
jωt

. 

 

У кондуктометрії нехтують явищем електромагнітної індукції, вважаючи, 

що  [77]. Для еталонних кондуктометричних вимірювань досить акту-

альним є питання: яка при цьому буде похибка? Для відповіді на це питання на 

основі рівняння (2.1) була сформульована коло-польова задача [106] для чисель-

ного розрахунку складових імпедансу ділянки циліндричного провідника при на-

явності зворотного проводу. Побудова повної математичної моделі для об'єкта на 

рис.2.2 описана в [107]. Її підсумком є один із виразів для визначення ортогональ-

них складових імпедансу циліндричного провідника для другого варіанта підклю-

чення (рис.2.2): 
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Опір RHom відповідає ідеалізованій моделі (1.21) з однорідним полем, рівномірно 

розподіленими силовими лініями струму і визначається виходячи з виразу 

 

 
HomR l S  (2.3) 

де l і S – довжина (на рис. 2.2 це відстань між точками a і b) і площа поперечного 

перерізу провідника, а σ - його питома провідність. 

   

Для першого варіанта включення отримані подібні вирази, які не містять в 

дужках доданок jωAl. Розрахункова область електромагнітної задачі розглядаєть-

ся в декартових координатах в площині x0y (див. рис.2.2). Вона містить підоб-

ласть прямого провідника 1 з питомою електропровідністю σ, підобласть ізоляції 

2, а також підобласть навколишнього повітряного середовища 3. Точкою 1 на 

рисунку позначена проекція зворотного струмового проводу. Зовнішня межа пі-

добласті 2 є проекцією на площину x0y можливих положень потенціальних зати-

скачів. На зовнішній межі розрахункової області (на рис.2.2 не показано) задаєть-

ся однорідна гранична умова . 

Завдання розрахунку електромагнітного поля вирішувалася при заданих 

струмах у прямому і зворотному провідниках. Тоді рівняння, що описують елект-

ромагнітне поле в системі через векторний магнітний потенціал  ( ) 0,0,A r A , 

мають такий вигляд: 

  – в області Ω1; (2.4) 

  – в областях Ω2 і Ω3; (2.5) 

  , – у точці 1. (2.6) 

 

 При зміні питомої електричної провідності провідника і частоти струму жи-

влення у широких межах внесок індукованої складової в значення активного опо-

ру RX  може так само істотно змінюватися. Тому результати розрахунку складових 
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імпедансу відповідно до рівнянь (2.2) – (2.6) доцільно представляти у вигляді від-

носних параметрів, наприклад тангенса фазового кута , та зве-

деної похибки δ: 

  

 X Hom

Hom

R R

R



 , (2.7) 

де RHom – опір, що відповідає ідеалізованій моделі з рівномірно розподіленими си-

ловими лініями струму в однорідному середовищі; RX –опір з нерівномірним за 

перерізом розподілом щільності струму (відповідає реальній моделі, характерній 

для змінного струму синусоїдальної форми). 

  

Нижче наведені результати розрахунків цих параметрів відповідно до геометрич-

них розмірів: , , що характерні для реальної конструкції давача 

еталона одиниці електролітичної провідності. На рис.2.3 представлені залежності 

модуля похибки від питомої електричної провідності для двох варіантів підклю-

чення потенціальних затискачів вимірювального приладу (рис. 2.2) і двох частот - 

промислової частоти 50 Гц і вимірювальної 1 кГц, яка, як правило, застосовується 

в метрології. Необхідно відзначити, що похибка для першого варіанту підключен-

ня має позитивне значення, а для другого варіанта при  - негативне. Тому 

на рис. 2.3 представлені графіки модуля похибки. 

З наведених раніше рівнянь витікає, що в складі виміряної напруги і відпо-

відно імпедансу присутні індуковані складові. Причому для першого варіанта 

включення це єдина складова, що описує внесок векторного магнітного потен-

ціалу всередині масивного провідника, яка власне і призводить до виникнення по-

зитивної похибки. Для другого варіанта включення відповідно до рівнянь (2.2) і 

(2.3) індукована частина імпедансу представлена двома складовими. Крім існую-

чої в попередньому варіанті складової присутня складова, яка описує внесок век-

торного магнітного потенціалу в частині простору поза масивним провідником. 

Оскільки обидві складові віднімаються, то цим і пояснюється зміна знака похибки 

Re( ) Im( )tg Z Z 

10D мм 2,5h мм

180
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на рис.2.3. З нього випливає, що похибка є лінійною функцією відносно питомої 

провідності. 

 

 
Рис.2.3. Похибка вимірювання опору циліндричного провідника на змінному 

струмі (рис. 2.2) у діапазоні ЕП, , . 

  

Зауважимо також, що залежність похибки за умов біфілірування проводів 

потенціальних затискачів (2-й варіант включення) менша практично на порядок, 

ніж при відсутності біфіліровки (1-й варіант включення). У той же час, якщо 

порівнювати різницю цих похибок з різницею похибки на двох частотах 50 Гц і 1 

кГц, то остання істотно (на два порядки) більша, ніж похибка від біфіліровки. То-

му доцільно розглянути частотні властивості моделі.  

 

 

Рис.2.4. Частотна залежність похибки вимірювання опору циліндричного 

металевого або рідинного провідника ,  
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Результати досліджень (похибка і тангенс фазового кута) для металевого і 

рідкого провідника з іонним типом провідності згідно з 2-м варіантом підключен-

ня при вуглі  (див. рис. 2.2) представлені на рис. 2.4 і 2.5. З монотонного 

характеру залежності (рис.2.4) випливає, що електричну модель стовпа рідини (σ≤ 

10
2
) можна уявити двоелементною схемою заміщеня. Характер реактивності ви-

магає уточнення. Однак величина реактивності настільки мала, що для всіх частот 

вимірювального сигналу аж до декількох МГц тангенс фазового кута, так само як 

і похибку, можна не враховувати. Відповідно це означає, що при дослідженні 

електромагнітних процесів у середовищах з іонним типом провідності явищем 

електромагнітної індукції можна знехтувати. 

 

 

Рис.2.5. Частотна залежність тангенса фазового кута імпеданса 

 

Для металів схема заміщення може бути більш складною. Тангенс фазового 

кута має такі властивості. По-перше, залежність не є монотонною функцією. По-

друге, в діапазоні 0,1 -1 кГц змінюється знак, а значення перевищує одиницю. Що 

свідчить про визначальний вплив векторного магнітного потенціалу всередині 

провідника. Це явище обумовлено поверхневим ефектом. У зв'язку з цим цікаві 

залежності параметрів (рис. 2.6 і 2.7), як функції від кута α. Вони дають можли-

вість отримати характеристику ефекту близькості провідника зі зворотним стру-
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, град. 

tg 

50 Гц 
1 кГц 

мом (рис. 2.2). При наближенні точок підключення потенціальних затискачів до 

зворотного проводу ( °) реактивна складова імпедансу (див. рис. 2.6) на час-

тоті вимірювального сигналу 1 кГц на порядок перевищує активну складову. То-

му, якщо у вимірювальному пристрої не передбачити коло компенсації квадрату-

рної складової, то можна втратити чутливість при вимірюванні основного параме-

тра – активної складової імпедансу. Крім того, на цій частоті навіть на діаметра-

льно протилежному боці ( °) тангенс фазового кута близький до одиниці. 

Отже, метрологічні характеристики квадратурних кіл компенсації повинні бути 

також досить високими. А це, в свою чергу, ускладнює апаратуру для вимірюван-

ня імпедансу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.6. Вплив ефекту близькості на тангенс фазового кута 

 

Із аналогічної залежності похибки (рис. 2.7) випливає кілька висновків. По-перше, 

для представлених частот вимірювального сигналу характер залежності однако-

вий, але при частоті 1 кГц похибка на два порядки більша, ніж при частоті 50 Гц. 

По-друге, значення похибки змінює свій знак, проходячи через нульову позначку. 

Причому з ростом частоти кут, який характеризує положення точки переходу по-

хибки через нуль, так само збільшується. Перехід значення похибки через нуль 

при переміщенні точок підключення a і b вздовж поверхні провідника є вкрай ва-

жливим фактом. Він свідчить про те, що величиною похибки можна керувати, 
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зводячи її до нуля шляхом вибору відповідного кута підключення потенціальних 

проводів до ділянки провідника. Це може бути цікавим при створенні безіндук-

ційних шунтів змінного струму. 

Рис.2.7. Вплив ефекту близькості на похибку 

 

2.1.2 Польова модель для дослідження імпедансу стовпа рідини в  

безвихровому (потенціальному) електричному полі 

 

У попередньому підрозділі показано, що для провідників з питомою елект-

ропроводністю менше 10
2
 См / м відносна похибка вимірювання імпедансу стовпа 

рідини на частоті 1 кГц не перевищує 10
-10

. То ж явищем електромагнітної ін-

дукції в кондуктометричних вимірах можна знехтувати. Відзначимо, що в 

порівнянні з металами рідкий провідник має більш високий опір. Тому струмами 

зміщення нехтувати не можна. Поле всередині кондуктометричних давачів є без-

вихровим (потенціальним). Тому незважаючи на те, що поле в часі змінюється за 

гармонічним законом, для розрахунку необхідних параметрів можна використо-

вувати моделі постійного струму. Фізична модель відрізняється від моделі, пред-

ставленої на рис.2.2, наявністю електродів, які виготовляються з металів. Процеси 

на межі метал/електроліт є істотними дестабілізуючими факторами. Вони не є ін-

формативними, але призводять до суттєвих помилок (в першу чергу частотних) у 
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, error 
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вимірюванні опору. Деякі особливості електричних моделей цих процесів будуть 

розглянуті в наступному підрозділі. 

Для мінімізації впливу електродних процесів відомий конструктивний при-

йом. Необхідно рознести в просторі струмові та потенційні електроди. Загальна 

фізична модель такого об'єкта показана на рис.2.8. Рідина знаходиться всередині 

трубки внутрішнім діаметром D і загальною довжиною L+2l. Трубка потрібна для 

фіксації геометрії рідкого провідника і складається з трьох секцій: центральної 1 і 

двох бічних 2. На торцях центральної секції 1 розміщені металеві кільцеві потен-

ціальні електроди 3 товщиною  і шириною, що відповідає товщині стінки труб-

ки. На краях трубки закріплені два диски 4, на внутрішню поверхню яких нанесе-

ні металеві плівки 5 товщиною , що виконують функцію струмових електродів. 

 

 

Рис.2.8. Фізична модель вимірювання опору стовпа рідини 

 

Матеріалом трубок і дисків 4 є кварцове скло, що має хороші ізоляційні 

властивості, стабільність у часі і мінімальний коефіцієнт температурного розши-

рення. Як метал електродів використовується платина. Це метал з мінімальним 

для більшості електролітів поляризаційним ефектом. Кінцева товщина електрода 

викликає ефект, пов'язаний з розтіканням електричного струму вздовж струмово-

го електрода із кінцевим опором. У результаті внутрішні поверхні електродів пе-

рестають бути поверхнями рівного потенціалу, що в свою чергу призводить до 

нерівномірного розподілу напруги в перетині рідкого провідника і порушення рі-
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вномірності щільності струму. Складова похибки, обумовлена цим фактором, та-

кож розраховується за формулою (2.7). 

Математична модель. При побудові математичної моделі опору стовпа рі-

дини будемо вважати, що об'єкт є однорідним за складом (з постійною концент-

рацією електроліту) і ізотропним середовищем і, отже, σ - const. Точковий харак-

тер підведення струму і зняття потенціалів, виконання струмових і потенціальних 

електродів у вигляді тонких металевих плівок зумовлюють тривимірний характер 

розтікання змінних електричних струмів у трубках давача, що, в свою чергу, ви-

магає розгляду тривимірної польової електромагнітної задачі. У той же час, зва-

жаючи на обмеженість ресурсів обчислювальної техніки, чисельне рішення такого 

завдання досі важко реалізувати. Тому повна тривимірна задача розрахунку елек-

тромагнітного поля може бути зведена до тривимірної задачі в так званому наб-

лиженні малих струмів (small current), що значно спрощує розрахунок чисельними 

методами. У цьому випадку завдання зводиться до вирішення в розрахункових пі-

дпросторах (стовпі електроліту та кварцовій трубці) рівняння Лапласа 

   

 ( ) 0φKi r   , (2.8) 

де 
0    Ki i rij  – комплексна провідність, що враховує протікання як струмів 

провідності, так і струмів зміщення в кожному із підпросторів; εri – відносна діе-

лектрична проникність відповідного підпростору. 

 

В якості граничної умови на зовнішній бічній поверхні трубки використовується 

умова електричної ізоляції , де  – вектор нормалі до поверхні,  – вектор 

щільності повного струму [108]. Для торцевих поверхонь трубки з електролітом 

гранична умова задана у вигляді рівняння 

  

 , (2.9) 

де  – товщина струмового електрода з питомою електропровідністю .  

 

0 Jn


n J


t Pt T th n J    

Th Pt



76 
 

 

Гранична умова (2.9) є рівнянням Пуассона і фактично відповідає умові безперер-

вності електричного струму в диференціальній формі – . У нашій задачі 

вона дозволяє моделювати плівкові струмові електроди первинного перетворюва-

ча. Для моделювання потенціальних електродів використана внутрішня гранична 

умова: 

 

 , (2.10) 

де  – товщина потенціального електрода.  

 

У правій частині рівняння (2.10) представлено різницю нормальних складових по-

вного струму на межах поділу між центральною і крайніми секціями кварцової 

трубки. Розрахунки проведені для наступних вихідних даних. Зовнішній і внутрі-

шній діаметри кварцової трубки - 15 і 10 мм відповідно; довжина центральної се-

кції трубки - 30 мм; питома електропровідність платини - 10
7
 См/м і кварцу - 10

-14
 

См/м; відносна діелектрична проникність електроліту - 81 і кварцу - 3; робоча ча-

стота - 1000 Гц. За результатами розрахунку визначалися значення електричних 

потенціалів у точках c і d. Повний струм обчислювався шляхом інтегрування но-

рмальної складової щільності струму за заданим поперечним перерізом трубки з 

електролітом, після чого визначалась відносна похибка (2.7) вимірювання опору 

стовпа рідини. Для можливості роздільної оцінки вкладу в похибку струмів змі-

щення і конструктивних факторів розрахунок відповідно до поданої моделі також 

виконувався і за умов живлення постійним струмом (тобто частота ω=0). 

Аналіз результатів розрахунку. Повний аналіз результатів розрахунку про-

ведено нами в [108]. Товщина струмового і потенціального електродів впливає на 

похибку практично однаково. Тому відповідні залежності похибки суміщені на 

одному графіку (рис. 2.9). Однак, якщо кінцева товщина струмового електрода 

призводить до зниження опору стовпа рідини, то кінцева товщина потенціаллль-

ного електрода призводить до збільшення опору. При однаковій товщині елек-

тродів систематичні похибки будуть практично повністю компенсуватися неза-
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лежно від товщини. Крім того, при товщині більше 10 мкм, цими складовими по-

хибки можна практично знехтувати. Останній висновок важливий для вибору тієї 

чи іншої технології виготовлення електродів.  

 

 

Рис.2.9. Вплив товщини токового h(T) і потенційного h(P) електрода на 

похибку вимірювання опору, =1/3 і  См/м 

 

Кожна з існуючих технологій має свої переваги і недоліки. Наприклад, тех-

нологія хімічного осадження дає змогу створювати електроди товщиною до 1 

мкм. Але через погану адгезію і пухкість структури більш товстий електрод є ме-

ханічно ненадійним. Технологія впікання передбачає перетворення платино-

хлористоводневої кислоти в металеву платину при температурах вище 600 °С. 

Однак, як показує практика, щоб отримати плівку завтовшки 0,3 мкм на одній 

стороні трубки, необхідно більше 20 раз повторювати процеси висушування, 

нагрівання та охолодження. Очевидно, більш товсті плівки вкрай трудомісткі у 

виготовленні. Технологія гальванічного осадження передбачає наявність метале-

вої основи. Тому для струмових електродів технологія придатна, а для потенціа-

льних – ні. Для струмових електродів можна також застосувати пресування або 

імпульсне ВЧ зварювання двох шарів дисків 4 і 5 (див. рис. 2.8). Необхідність 

урахування похибки через кінцеву товщину струмових електродів практично пов-

ністю знімається в результаті використання технології, що припускає застосуван-
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ня металевої основи дисків 4. Стосовно потенціальних електродів такий підхід ре-

алізувати не можна. Крім того, існує невизначеність в обчисленні поправки до до-

вжини трубки через кінцеву товщину потенціальних електродів. Вона виникає 

при збиранні давача і обумовлена неспіввісністю трубок 1 і 2. Похибка, що вини-

кає, дорівнює напівсумі товщини верхнього і нижнього потенціальних електродів. 

Таким чином до товщини потенціальних електродів виникають суперечливі ви-

моги, оптимізація яких можлива тільки для конкретної конструкції кондуктомет-

ричного давача. 

На рис. 2.10 наведені результати розрахунку похибки за формулою (2.7) для 

двох варіантів: постійного і змінного струмів. Оскільки похибка змінюється в ши-

роких межах і при цьому змінює знак, ми змушені користуватися логарифмічною 

шкалою і представляти модуль похибки.  

 

 

Рис.2.10. Похибки вимірювання опору при постійному  

і змінному  струмах 

 

Наявність невеликого мінімуму в області свідчить про перехід через ну-

льову позначку і зміни знака похибки. Причому вліво від мінімуму маємо нега-

тивні значення похибки, а вправо – позитивні. Крім того, вправо від мінімуму по-

хибки практично повністю збігаються, що свідчить про можливість розрахунку 

похибки в цьому діапазоні на постійному струмі. З загального характеру залежно-
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сті випливає, що зростання похибки вище 10
-5

 спостерігається тільки на краях до-

сліджуваного діапазону ( См/м - діапазон кислот і  См/м - діапазон 

сильно розбавлених розчинів, дистильованої води та органічних розчинників). 

Характер залежності  на рис. 2.10 пояснюється наявністю двох складових 

(джерел) цієї похибки . Перша складова  обумовлює лінійно на-

ростаючий характер залежності похибки, починаючи з  См/м і свідчить про 

те, що для цього діапазону ЕП опір стовпа рідини між струмовими і потенціаль-

ними електродами є одного порядку з опором струмового дискового електрода. В 

результаті частка падіння потенціалу (напруги) на струмовому електроді зростає в 

загальному розподілі потенціалу. Друга складова  на ділянці  См/м свід-

чить про переважаючий внесок струмів зміщення у високоомній частиніі діапазо-

ну ЕП. Збіг похибок  і  у низькоомній частині діапазону ЕП свідчить 

про те, що . Таким чином, розрахунок похибки на постійному і змінно-

му струмі дозволяє розглядати похибки  і  окремо. 

Квадратичний характер залежності похибки  викликає необхідність більш 

докладного дослідження впливу струмів зміщення на результат вимірювань. Так, 

для ділянки прямолінійного циліндричного провідника довжиною L і поперечним 

перерізом S з урахуванням прийнятого раніше безіндукційного наближення для 

повного струму в будь-якому поперечному перерізі провідника маємо  

 

 0 0( ) ( )( )I E φab r r

S

j ds j grad S          , (2.11) 

Де gradφ – градієнт скалярного електричного потенціалу, який є постійною вели-

чиною в площині поперечного перерізу розглянутого провідника. 

 

Оскільки напруга між точками c і d визначається за формулою 
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то опір стовпа рідини можна знайти з наступного виразу: 
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1

( ) 1

U φ

I φ

cd
X Hom

ab r

grad L
R real real R real

j grad S jtg   

      
        

        
,(2.13) 

де  .     

 

Відповідно вираз для похибки, обумовленої наявністю струму зміщення, буде ма-

ти наступний вигляд: 
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. (2.14) 

 

Наближений вираз має місце для малих тангенсів. Два останніх рівняння є аналі-

тичними виразами, які обгрунтовують квадратичний характер залежності похибки 

від ЕП рідини, отриманої чисельними методами і представленої на рис. 2.10 для 

діапазону  См / м. З наведених обчислень можна зробити два висновки.  

По-перше, похибка носить методичний характер. Вона повністю виключа-

ється при використанні адмітансної моделі з паралельною схемою заміщення 

[109, 110]. Для її активної складової маємо 

 

 
1

0
I

U

ab
X

cd Hom

G real
R


 

    
 

 (2.15) 

 

Однак таку модель не завжди можна використовувати. Наприклад, у диференціа-

льній комірці Джонса вона не дасть змоги ефективно усунути вплив електродних 

процесів. Тоді без оцінки поправки за формулою (2.14) не обійтися, в першу чергу 

для розчинів малої концентрації.  

0 /    rtg
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По-друге, в [86] дано визначення ЕП. Воно справедливе для постійного 

струму і представлено першою тотожністю в (2.16). У той же час в більшості 

національних метрологічних інститутів еталони реалізовані на основі 

вимірювальних процедур змінного струму. Для поля, що змінюється за гармоніч-

ним законом, подальший ланцюжок тотожностей є очевидним: 

 

 
 (2.16) 

 

Але остання рівність можлива тільки за умови що ω = 0. Звідси, для змінного 

струму у визначенні [86] виникає суперечність. Тож ЕП має визначатись як дійсна 

частина відношення щільності струму до напруженості поля. 

 

 
 (2.17) 

 

В іншому випадку для гармонічного змінного струму необхідно вводити нову 

фізичну величину [111]. Згідно з (2.16) це буде векторна величина, яку можна 

назвати «комплексна електролітична провідність рідини».  

 

2.2 Електрична модель інтерфейсу електрод\розчин. Електрохімічний і  

об'ємний імпеданс 

 

Більшість вимірювань у контактній кондуктометрії проводять використо-

вуючи сигнали змінного струму. Дуже часто для опису процесів у давачу викори-

стовують електричні моделі у вигляді еквівалентних схем заміщення. Очевидно, 

опір давача буде комплексною величиною, деяким імітансом. Область простору, в 

якому розглядаються явища, викликані протіканням змінного струму від електро-

да в розчин, в електрохімії називають інтерфейсом [112]. Зовнішній вигляд інтер-
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фейсу наведено на рис. 2.11. У ньому закладено принцип суперпозиції процесів, 

що відбуваються в двох областях: в обсязі розчину і на межі метал/розчин. 

Перший процес містить інформацію про концентрацію носіїв струму. Він обумов-

лений взаємодією електричного поля системи електродів з однорідним або куско-

во-однорідним середовищем і може бути представлений об'ємним імпеденсом ZB. 

Другий процес для кондуктометрії неінформативний. Він пов'язаний з проход-

женням струму через міжфазну межу металевий електрод – розчин електроліту і 

може бути представлений як приелектродний електрохімічний імпеданс ZE. 

 

 
Рис.2.11. Структура кондуктометричного інтерфейса 

 

Відповідно до цього узагальнена електрична модель інтерфейсу повинна містити 

два послідовно включених імпеданса ZE і ZB, рис. 2.11б. 

 

  (2.18) 

 

Незручність моделі інтерфейсу в тому, що точка Р1 є віртуальною. Це приз-

водить до двох особливостей. По-перше, до даної точки немає доступу для зняття 

потенціалу і подальшої корекції неінформативних параметрів. Аби мати можли-

вість використати принцип суперпозиції, необхідно використовувати двоелемент-

Int E BZ Z Z 
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ну послідовну схему заміщення для кожного імпедансу з параметрами відповідно 

RE,S, CE,S і RB,S, CB,S: 

 

  (2.19) 

 

По-друге, положення точки Р1 щодо поверхні електрода (відстань lX) невідоме. 

Невизначеність в оцінці параметра L може викликати систематичну помилку δP1 

= lX/L. Зазвичай електрохімічні процеси, включаючи дифузію, закінчуються на 

відстані в кілька нанометрів. У той час як відстань між електродами L становить 

(1-10) см. При цьому похибкою, що виникає, меншою за 10
-7

 можна знехтувати. 

Аналіз властивостей приелектродного імпедансу. В основі теорії процесів 

на межі електрод\розчин лежать закони термодинаміки, Фіка, рівняння Нернста-

Планка [76, 113]. Природа явищ, що виникають на межі електрод/електроліт, до-

сить складна. Класична електрохімія виділяє в цьому процесі кілька складових: 

подвійний електричний шар, дифузія, адсорбція, електрохімічна реакція, що обу-

мовлена протіканням струму, окислення. Кожну складову супроводжує своя елек-

трична модель. Тільки для подвійного електричного шару (його моделлю висту-

пає ємність подвійного шару CD) існує безліч теорій, що виділяють щільну і 

дифузну частину, внутрішню і зовнішню площину Геймгольца. Генезис теорій 

Гельмгольца, Гуі-Чапмена, Штерна, Грема і Бокріса добре описаний в [112]. 

Подвійний шар викликає неоднорідність концентрації. Теплові процеси в рідині 

призводять до розмивання градієнта концентрації. Модель цього явища в елек-

трохімії представлена імпедансом Варбурга ZW. Процеси, пов'язані з хімічними 

перетвореннями на електроді, викликаними проходженням струму, описуються 

опором Rct. Схема, яка містить всі ці елементи, в електрохімії відома як схема 

Рейндлса [114]. Кожен з її параметрів може виступати як інформативний в елек-

трохімічних задачах [74, 115]. Але в кондуктометрії всі ці параметри не є інфор-

мативними. У прецизійній кондуктометрії також використовують типи металу і 

електроліту (а саме платинові електроди і розчин хлористого калію), при яких 

, , , ,Re( ) Im( ) Re( ) Im( ) 1 1Int E E B B E S B S E S B SZ Z j Z Z j Z R R j C j C        
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хімічні реакції на межі електрод\розчин практично відсутні. В окремому випадку, 

тобто тільки для цього типу електрохімічного інтерфейсу, за умов відсутності пе-

реносу маси, припустимо, що Rct = 0. Тому з метою спрощення подальшого аналі-

зу будемо використовувати спрощену схема Рейндлса, що наведена на рис. 2.12. 

 

 

Рис.2.12 Еквівалентна схема електрохімічного імпедансу 

 

Причому рівняння для визначення складових імпедансу Варбурга RW і CW, що 

пов'язані з параметром W –постійною Варбурга, мають вигляд [114]: 

 

 . (2.20) 

 

 Специфічність імпедансу Варбурга ZW полягає в тому, що його квадратурні 

параметри мають однаковий модуль, який є функцією частоти. Прошарок, в якому 

діє електрохімічний імпеданс, становить кілька нанометрів, але саме він визначає 

частотні властивості інтерфейсу на низьких частотах. Запишемо вираз для 

електрохімічного імпедансу в вигляді 

 

 . (2.21) 

 

Виразимо складові імпедансу через параметри двоелементної послідовної схеми 

заміщення: 
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 ; (2.22) 

 . (2.23) 

 

Ці формули описують частотні властивості електрохімічного імпедансу. Однак 

параметри схеми на рис. 2.12 у загальному випадку невідомі. Введемо нову 

змінну і перепишемо рівняння (2.22) і (2.23): 

 

 
Dx C W  ; (2.24) 

 ; (2.25) 

 . (2.26) 

 

З точністю до мультиплікативного множника частотні властивості електро-

хімічного імпедансу можуть бути представлені нормованими функціями y(E, R) і 

y(E, C). У вигляді графіків ці функції показані на рис. 2.13.  

 

Рис. 2.13 Нормовані частотні характеристики електрохімічного імпедансу 
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 Незважаючи на різний вигляд алгебраїчних виразів (2.25) і (2.26), зовнішній 

вигляд залежностей та їх крутизна практично не відрізняються. Різниця полягає в 

тому, що функція y(E, R) має горизонтальну асимптоту, рівну нулю, а функція y(E, 

C) має асимптоту, рівну одиниці. З (2.25) очевидно, що при прагненні частоти до 

нескінченності, параметр RE, S прагне до нуля, а параметр CE, S – до ємності подвій-

ного шару CD. Інші значення асимптот можна отримати, застосовуючи правило 

Лопіталя до рівнянь (2.25) і (2.26). Деякі з них наведені в таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Граничні значення параметрів електрохімічного імпедансу 

 ω→∞ ω→0 CD » CW CD « CW 

RE,S 0 +∞ 1/2Wω
3/2

CD RW 

CE,S CD +∞ CD CW 

 

Аналіз властивостей об'ємного імпедансу. В основі теорії процесів, що від-

буваються в об'ємі рідини, знаходиться взаємодія електричного поля системи еле-

ктродів з розчином (як правило, це водні розчини електролітів, наприклад KCl, 

NaCl). Математичною моделлю поля в загальному випадку є рівняння Максвелла. 

Для окремого випадку, коли форма провідника представлена у вигляді прямого 

кругового циліндра, ця модель була розглянута в розділах 2.1 і 2.2. Було встанов-

лено зв'язок між диференціальними характеристиками середовища, такими як: 

електролітична провідність σ і діелектрична проникність ε і складовими імпедан-

су як інтегральною характеристикою теорії кіл. Причому електричною моделлю 

об'ємного імпедансу є двоелементна паралельна схема заміщення, що складається 

з параметрів RB і CB (рис. 2.14). 

 

Рис. 2.14. Еквівалентна схема об'ємного імпедансу 
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Запишемо вираз для об'ємного імпедансу в вигляді: 

 

 , (2.27) 

де .                (2.28) 

 

Перетворимо його в параметри послідовної двоелементної схеми заміщення: 

 

 ; (2.29) 

 . (2.30) 

 

Нормуємо рівняння (2.29) і (2.30). Тоді вирази для частотних залежностей складо-

вих послідовної схеми заміщення об'ємного імпедансу матимуть вигляд 

 

 ; (2.31) 

 . (2.32) 

 

З розділу 2.2 витікає, що в разі потенційного поля для обчислення параметрів RB і 

CB можна користуватися одними і тими ж формулами, які пов'язують ці парамет-

ри з параметрами розчину: електролітичною провідністю σ і діелектричною про-

никністю ε. На основі цього, використовуючи відомі з [116, 117] вирази, можна 

записати 
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Тоді при обчисленні постійної часу або фазового кута об'ємного імпедансу не 

обов'язково використовувати чисельні методи розрахунку і користуватися склад-

ними виразами (2.2) – (2.6). Можна використовувати формулу 

 

 . (2.34) 

 

 

Рис.2.15. Нормовані характеристики активної складової об'ємного імпедансу 

 

Графіки залежностей y(B, R) і y(B, C) для граничних значень діапазону електро-

літичної провідності представлені на рис. 2.15, 2.16. 

 

 

Рис. 2.16. Нормовані характеристики реактивної складової об'ємного імпедансу 

 

З них випливає, що функція y(B, R) має дві горизонтальні асимптоти. Одна дорів-

нює одиниці на частоті, яка прагне до нуля, інша дорівнює нулю на частоті, яка 
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прагне до нескінченності. Ширина пласкої ділянки функції y(B, R) залежить від 

електролітичної провідності σ і обмежена частотами: 10 кГц для дистильованої 

води і 100 МГц для розчину електроліту типу стандартної морської води. Для 

кількісної оцінки цієї ділянки зручно користуватися таким параметром, як частота 

f0,5, на якій tgϕB = 1, а значення функції y(B,R) знижується в два рази. З (2.29) вип-

ливає, що 

 

 . (2.35) 

 

Отже, частота f0,5 визначається тільки параметрами середовища. Вид залежності 

y(B, R) і лінійний (щодо ЕП σ ) характер залежності f0,5 для слабко концентрова-

них розчинів підтверджений експериментально [118]. 

Функція y(B, С) має одну асимптоту, рівну одиниці при частоті, що прямує 

до нескінченності. Але вона, на відміну від функції y(B, R), змінюється на 5 – 14 

десяткових порядків і представлена логарифмічною шкалою. 

Таким чином, на основі рівняння (2.18) і рис. 2.11 повну багатоелементну 

імпедансну схему заміщення кондуктометричного інтерфейсу можна представити 

у вигляді, наведеному на рис. 2.17а). Однак для формування вимог до структури 

наступних вимірювальних приладів важливо знати тип саме двоелементної схеми 

заміщення. Критерієм тієї чи іншої двоелементної схеми заміщення є характер ча-

стотної залежності тангенса фазового кута. Для паралельної двоелементної ємніс-

ної схеми заміщення він монотонно зростає, а для послідовної – монотонно спа-

дає. Відповідно до такого критерію схема на рис. 2.17а) може відповідати як 

послідовній, так і паралельній схемі (рис. 2.17б)). Завдання ідентифікації типу 

двоелементної схеми заміщення за параметрами багатоелементної схеми може 

мати велику кількість рішень. Далі розглянемо тільки два варіанти, які будуть у 

подальшому мати практичне застосування, наприклад, для спрощення еквівалент-

ної схеми чотириелектродного давача.  
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Рис.2.17. Трансформація кондуктометричного імпедансу 

 

Другий варіант рис. 2.17б) може використовуватись за відсутності об'ємного ім-

педансу. Наприклад, при аналізі явищ на потенційних електродах ЧКД. В цьому 

випадку імпеданс інтерфейсу буде визначатися тільки електрохімічним импедан-

сом. З формули (2.19) нескладно отримати вираз для тангенса фазового кута: 

 

 . (2.36) 

 

Ця функція більше одиниці й зростає зі збільшенням частоти. Звідси модель кон-

дуктометричного інтерфейсу, що складається тільки з електрохімічного імпедан-

су, має бути представлена у вигляді двоелементної паралельної ємнісної схеми 

заміщення. 

Інтерес до першого варіанту (рис. 2.17а)) викликаний тим, що функції (2.25) і 

(2.26) практично збігаються з горизонтальними асимптотами вже на частотах 1-5 

кГц. У цьому випадку импедансом Варбурга можна знехтувати. Тоді еквівалентна 

схема інтерфейсу спроститься і матиме вигляд, представлений на рис. 2.18а): 

 

 

Рис. 2.18. Трансформація імпеданса інтерфейсу для частот, вищих за 10 кГц 

Im( ) Re( ) 1 2Int E E Dtg Z Z C W   
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В [118] експериментально встановлено, що двоелементна схема заміщення 

може набувати як властивостей послідовної схеми, так і властивостей паралельної 

схеми заміщення, рис. 2.18б). Частота ωS/P, на якій такий перехід можливий, має 

пряму залежність від електролітичної провідності σ. У діапазон звукових частот 

(до 100 кГц) частота ωS/P потрапляє до діапазону робочих частот тільки для дисти-

льованої води і дуже розбавлених розчинів (σ <50 мкСм/см) [118]. Отже імпеданс 

кондуктометричного інтерфейсу (рис. 2.19а), рівняння (2.35), в діапазоні частот до 

100 кГц для розчинів електролітів з провідністю вище 50 мкСм/см може бути 

представлений двоелементною послідовною ємнісною схемою заміщення. У за-

гальному випадку параметри схеми RS і CS (рис. 2.19б))є функціями частоти і па-

раметрів схеми на рис. 2.17а). Але залежно від робочої частоти засобів 

вимірювання, типу металу електродів, концентрації і типу електроліту розчину 

схема може мати більш простий вигляд, наприклад схеми 1 і 2 на рис. 2.19в). 

 

Рис. 2.19. Трансформація параметрів кондуктометричного інтерфейсу для аналізу 

електрохімічного та об'ємного імпедансу окремо один від одного 

 

2.3 Висновки до розділу 2 

 

1. Поле всередині металевих провідників є вихровим. Тому в них поверхне-

вий ефект і ефект близькості зворотного проводу є факторами, що призводять до 

похибки вимірювання складових імпедансу. Величина похибки залежить від 

наступних параметрів: питома провідність провідника, робоча частота приладу, 

геометрія провідників системи давач/прилад (діаметр, довжина провідників, 

відстані до зворотного проводу та ін.). 
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2. Зміну знака похибки вимірювання складових імпедансу, що обумовлена 

ефектом близькості, можна використовувати при розробці безіндуктивних мір 

опору малої величини (шунтів). Для товстих провідників (D ≈ 1 см) частотна по-

хибка, обумовлена поверхневим ефектом, досягає 1 - 2% навіть на низьких (50 -

100 Гц) частотах. Тому аналіз впливу поверхневого ефекту на результат прецизій-

них вимірювань і введення поправок до розрахункового значення опору для да-

вачів різних конструкцій з металевими провідниками є обов’язковим. 

3. У рідинних провідниках поле є безвихровим, потенціальним. Це випливає 

з того, що похибка, обумовлена зміною векторного магнітного потенціалу, буде 

менше 10
-8

 в області звукових частот. Поправки до розрахункового значення опо-

ру настільки малі, що ними можна знехтувати навіть для еталонних вимірювань. 

Поле всередині провідника є потенціальним. Математичними моделями для чи-

сельних оцінок розрахункових величин виступають рівняння Лапласа і Пуассона. 

У цьому випадку можна для прецизійних давачів також використовувати спро-

щені методи розрахунку, що дають результат у вигляді аналітичного виразу, 

наприклад відношення еліптичних інтегралів. В основі цих методів теорія 

функцій комплексної змінної, конформні перетворення й інтеграл Крістоффеля-

Шварца. 

4. До товщини потенціальних електродів пред'являються суперечливі ви-

моги. Для тонких (товщиною декілька мкм) електродів необхідно враховувати 

поправки до розрахунку опору давача або його константи. Ці поправки можуть 

бути меншими за 1 ppm при відстані між струмовими і потенціальними електро-

дами, більшій, ніж відстань між двома потенціальними електродами. 

5. Електрична модель об'ємного імітансу стовпа рідини має бути паралель-

ною ємнісною. Це випливає з закону повного струму. Вимірювання параметрів 

імпедансу в паралельній схемі заміщення призводить до методичної похибки. Од-

нак доступ до затискачів об'ємного імпедансу для безпосереднього вимірювання 

складових адмітансу по паралельній схемі відсутній. 

6. Електрична модель кондуктометричного інтерфейсу з двома послідовно 

включеними імпедансами дає змогу на основі принципу суперпозиції виділити 
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строго розрахункову частину імпедансу давача і досліджувати частотні властиво-

сті об'ємного і електрохімічного імпедансу окремо один від одного. 

7. З аналізу частотних властивостей кондуктометричного інтерфейсу слідує, 

що існує дві особливі частоти: ωS/P – частота, на якій двоелементна схема замі-

щення змінює свій характер з послідовної схеми на паралельну схему і ω0,5 – час-

тота, на якій активний опір знижується в два рази. Ці параметри є граничними, 

перевищення яких призводить до зміни структури вимірювального кола і чутли-

вості перетворення. Частота ω0,5 є загальною характеристикою об'є кта вимірю-

вання. Вона визначається тільки параметрами розчину і не залежить від кон-

струкції давача. Частота ωS/P є індивідуальною характеристикою давача. Вона 

визначається великою кількістю параметрів, включаючи ємність подвійного шару 

і об'ємний опір і, отже, залежить від конструкції давача (площі та типу металу 

електродів, константи давача). 

8. При розробці електричних моделей кондуктометричних давачів для 

оцінки неінформативних параметрів необхідно враховувати структуру інтерфейсу 

(межі метал / розчин). При наявності об'ємного імпедансу в кондуктометричному 

інтерфейсі, електрична модель для всіх розчинів електролітів (практично до ди-

стильованої води) має бути представлена у вигляді ємнісної послідовної двоеле-

ментної схеми заміщення. При відсутності об'ємного імпедансу моделлю є ємніс-

на паралельна схема заміщення з тангенсом фазового кута, більшим за одиницю. 

9. Необхідно переглянути визначення електролітичної провідності, представлене 

в нормативних документах як відношення щільності струму до напруженості 

електричного поля. При гармонічному законі зміни електричного поля електро-

літична провідність має бути дійсною частиною від цього відношення. В іншому 

випадку електролітична провідність провідних рідин повинна бути комплексною 

величиною. 

 

Перелік джерел із загального списку використаних джерел, на які є поси-

лання у розділі 2: [4], [25], [40], [42], [74], [76], [77], [86] [90], [102] – [118].  
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ 

ПРЕЦИЗІЙНИХ ІМПЕДАНСНИХ ТК ДАВАЧІВ 

 

3.1 Електричні моделі стандартних платинових термоперетворювачів 

опору (СПТО) в широкому діапазоні температур 

 

Відповідно до МТШ 90 для визначення температури T90 використовується 

відносний параметр W90, який дорівнює відношенню активного опору СПТО при 

поточній температурі RT до його ж опору в потрійній точці води RPW: 

 

 ; (3.1) 

 , (3.2) 

де L і S – довжина і площа поперечного перерізу провідника; ρ – питомий опір 

платини; T – поточна температура; індекси T і PW відносяться до параметрів при 

поточній температурі та температурі потрійної точки води відповідно; пряма і 

зворотна функції f1 і f2 – це степеневі функції відповідно 9-го порядку для пози-

тивних температур або 12-го і 15 - го порядку для негативних температур [119]. 

 

Еквівалентність функцій f1 і f2 знаходиться в межах 0,13 мK [119]. Отже, основні 

метрологічні характеристики МТШ 90 базуються на властивостях чистої платини 

(без домішок і з однорідною кристалічною решіткою). Однак при вимірюванні 

опору на змінному струмі існують принаймні два фактори впливу, які призводять 

до появи методичної похибки. По-перше, через різну глибину проникнення елек-

тромагнітного поля опір провідника є функцією не тільки температури, але і ча-

стоти. Тому поверхневий ефект має різний вплив у діапазоні температур. По-

друге, через істотне падіння опору ізоляції конструктивних елементів СПТО при 

високих температурах шунтуючий ефект буде по-різному проявлятися, особливо 
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в діапазоні високих температур. Вплив цих явищ на функцію перетворення СПТО 

розглянуто в розділах 3.1.1 - 3.1.2. 

 

3.1.1 Імпедансна модель для оцінки поправок до похибки СПТО в  

області низьких (нижче 30 К) температур 

 

У розділі 2 проведено аналіз похибки, обумовленої поверхневим ефектом і 

ефектом близькості дроту із зворотним струмом для циліндричного провідника 

великого діаметра (~ 1 см). Діаметр платинового проводу в прецизійних СПТО на 

декілька порядків менше. У СПТО конструкції Стрєлкова [124] зворотний провід 

укладається на відстані на порядок або два більшій, ніж діаметр проводу. Тому 

ефектом близькості можна знехтувати. Тоді поверхневий ефект у провіднику при-

зводить до симетричного відносно осі нерівномірного розподілу щільності струму 

за перетином [120]. У цьому випадку зростання опору за рахунок зниження ко-

рисного перетину провідника можна оцінити аналітичними методами. Використо-

вуючи теорему Умова-Пойнтінга про повну комплексну потужність на одиницю 

довжини, що виділяється через бічну поверхню провідника, можна показати, що 

імпеданс дроту на одиницю довжини визначається наступною формулою [120]: 

 

 , (3.3) 

де х – поточна координата; а –радіус перерізу провідника, J0 і J1 – функції Бесселя 

першого роду відповідно нульового і першого порядку комплексного аргументу 

(хq). Параметр q знаходиться з виразу 

 

 , (3.4) 

де:  – частота струму, що живить СПТО; σ – питома провідність платини; 

 μ - абсолютна магнітна проникність платини. 
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Для визначення шуканого Z введемо параметр . Розкладемо функції 

Бесселя в ряд [121] з урахуванням комплексного характеру аргументу і викорис-

таємо перші три складові. Після перетворень отримаємо повний вираз для погон-

ного (на одиницю довжини) імпедансу циліндричного провідника: 

 

 , (3.5) 

 

і спрощений вираз імпедансу СПТО з урахуванням поверхневого ефекту [122]: 

 

 . (3.6) 

 

Опір RHom відповідає ідеалізованій моделі з рівномірним розподілом силових ліній 

струму згідно (1.21). З урахуванням рівнянь (2.7) і (3.6) отримуємо вираз для по-

хибки активної складової імпедансу, обумовленої поверхневим ефектом в СПТО: 

 

 . (3.7) 

 

СПТО, згідно з МТШ 90, використовують у діапазоні температур від 13 до 1300 

К, в якому провідність платини змінюється в широких межах. Для врахування цих 

змін скористаємося відомою з МТШ 90 функцією W=W90 (3.1), і запишемо вираз 

для питомої провідності платини: 

 

 
90

PW

W


  , (3.8) 

де σPW - питома провідність платини в потрійній точці води. 
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Підставляючи відповідні дані для платини (=1,00036410
-7

, σPW=1/(9810
-9

)) 

у рівняння (3.7) і з огляду на (3.8), отримуємо наближений аналітичний вираз для 

похибки від поверхневого ефекту в проводі чутливого елемента СПТО: 

 

 
2 4

2

90

170
ПЭ

f a

W
  , (3.9) 

де f – робоча частота в Гц. 

 

З рівняння (3.9) видно, що частотна похибка платинового термометра є квадрати-

чною функцією частоти, тобто досить швидко зростає з ростом частоти. 

Не менш важливим є той факт, що частотна залежність опору платинового 

термометра різко, за зворотним квадратичним законом, зростає при зниженні ви-

мірюваної температури. Це означає, що в області низьких температур в залежнос-

ті від частоти змінного струму змінюється сам параметр W, рівняння (3.1). Попра-

вки до результатів вимірювання необхідно обов'язково враховувати в точних ни-

зькотемпературних вимірюваннях на змінному струмі. 

Як видно з останнього рівняння, похибка, обумовлена поверхневим ефек-

том, надзвичайно сильно залежить від діаметра дроту a. Тому для зниження час-

тотної похибки СПТО в області низьких температур раціонально знижувати діа-

метр проводу, з якого виготовляється термометр. Деякі результати обчислень за 

формулою (3.9) були проведені в роботі [123]. Найбільше значення похибки спо-

стерігається у кінці діапазону вимірювання за мінімального значення параметра 

W. Тому на рис. 3.1 показані частотні залежності похибки ПЭ для різних діамет-

рів проводу чутливого елемента СПТО при значенні температури в потрійній то-

чці водню (13К, W=1,210
-3

) 119. 

У наступній найближчій реперній точці діапазону температури, потрійній 

точці неону (температура 24 К, W = 810
-3

) 119, значення частотної похибки бу-

дуть приблизно в 50 разів меншими. 
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Рис. 3.1. Частотна похибка СПТО при температурі 13 К 

 

Відповідно до МТШ90 СПТО має калібруватися в потрійний точці води 

(3.1). Для цього випадку на рис. 3.2 показана частотна залежність похибки ПЭ 

термометра типу ВТС (діаметр проводу 0,4 мм) у потрійній точці води (t = 0,01 

C, W = 1), розрахована за формулою (3.9).  

 

Рис. 3.2. Частотна похибка СПТО типу ВТС у потрійній точці води 

 

Для високотемпературного термометра типу ПТО-10М розрахунок дає зна-

чення частотної похибки в потрійній точці води приблизно в 200 разів менше, ніж 

для термометра типу ВТС. Підвищення вимірюваної температури для термометра 

будь-якого типу завжди призводить до зниження частотної похибки. Як показу-

ють наведені розрахунки, частотною похибкою, обумовленою поверхневим ефек-
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том, для існуючих прецизійних платинових термометрів будь-якого типу в області 

позитивних температур можна буде нехтувати. 

 

Рис. 3.3. Похибка СПТО в діапазоні температур 13-24 К, а=30 мкм 

 

В області кріогенних температур спостерігається максимальна чутливість 

частотної залежності похибки ПЭ. На рис. 3.3 показано розподіл похибки ПЭ в ді-

апазоні температур від реперної точки водню до реперної точки неону. З рисунка 

видно, що при вимірюванні навіть на частоті 75 Гц виникає похибка більш 110
-7

. 

При міжнародних звіряннях таке значення похибки необхідно враховувати як по-

правку. 

 

3.1.2 Імпедансна модель для оцінки поправок до похибки платинового  

термоперетворювача опору в області високих (вище 700 К) температур 

 

В області високих температур (700 - 1300) К істотним може виявитися 

ефект шунтування дроту чутливого елемента каркасом термометра. Це пов'язано 

зі значним зменшенням питомого опору матеріалу каркаса. Таким чином, стає ак-

туальним побудова імпедансних моделей СПТО для дослідження їх частотних ха-

рактеристик у діапазоні підвищених температур. Об'єктом виберемо СПТО кон-

струкції Стрєлкова [124], що широко використовується в прецизійній термометрії. 
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Основною частиною термометра є чутливий елемент (рис. 3.4), що представляє 

собою резистор у вигляді спіралі діаметром d3 з платинового дроту, яка укладена 

в спіральні канавки каркаса, виконаного з пластини високочистого кварцу (з роз-

мірами a, h1). Пластину скручують в гелікоїд (на рисунку, з метою спрощення 

пластина зображена пласкою). До кінців платинового дроту чутливого елемента 

приварено по парі відрізків платинового дроту, що призначений для реалізації чо-

тиризатискного підключення. Останні закріплені в кварцовому циліндрі з роз-

мірами b, d2. Чутливий елемент з виводами укладений в герметизовану пробірку з 

кварцового скла діаметром d1 і товщиною h2, заповнену чистим сухим повітрям. 

 

 

Рис. 3.4. Спрощений вид чутливого елемента СПТО конструкції Стрєлкова 

 

При строгому підході опори ділянки циліндричного провідника змінному 

або постійному струмові будуть відрізнятися. Різниця буде обумовлена поверхне-

вим ефектом і ефектом близькості зворотного провідника. Загальний підхід до ро-

зрахунку опору ділянки циліндричного провідника змінному струмові наведено в 

підрозділі 2.2. У підрозділі 3.1.1 показано, що для позитивних  температур похиб-

кою від поверхневого ефекту можна знехтувати. Поле всередині платинового 

провідника буде однорідним. Отже, активний опір платинового проводу чутливо-

го елемента можна представити опором провідника RHom із рівномірною за пере-

тином щільністю струму. Однак інший фактор, обумовлений ефектом шунтування 
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двох пружинних провідників (рис. 3.4), буде приводити до помилки вимірювання 

опору. Розглянемо вплив цього фактора на прикладі електричної еквівалентної 

схеми заміщення. 

Для побудови електричної моделі СПТО розглянемо праву частину перети-

ну чутливого елемента, представленого на рис. 3.4. Нехтуючи полем поза кварцо-

вою колбою, умовно виділимо основні області чутливого елемента, зайняті (в 

процесі вимірювання) змінним електричним полем. На рис. 3.5 вони позначені як 

області, що характеризують поле: A - у повітрі між краями спіралі чутливого еле-

мента; B - у кварцовій пластині; C, D - у повітрі між спіраллю і пластиною; E, F - 

у повітрі між спіраллю і колбою; G - у кварцовій колбі. Область H - область у 

кварцовому циліндрі діаметром d2 і довжиною b (рис. 3.4).  

 

 

Рис. 3.5 Фізична модель струмів шунтування. 

 

Відповідно до загальної теорії поля силові лінії поля починаються на одно-

му пружинному провіднику і закінчуються на іншому. При цьому кожна область 

або підпростір характеризується своїм опором. Вид двоелементної схеми 

заміщення кожного з імпедансів визначається законом повного струму. Сума 

струмів провідності і зміщення визначає паралельну ємнісну схему заміщення. На 

високих температурах параметри середовища всередині чутливого елемента (по-

вітря і кварц) такі, що можна знехтувати фазовими зсувами в паралельних 
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ланцюжках. Тоді імпеданс, що визначає струми шунтування в повітрі, представи-

мо у вигляді ємності С, а в кварцовому склі - у вигляді активного опору R. Дотри-

муючись індексації, прив’язаної до областей на рис. 3.5 (права частина), і з ураху-

ванням припущень (відсутність фазового зсуву в областях A-G), електричну мо-

дель із зосередженими параметрами можна представити у вигляді схеми на рис. 

3.5 (ліва частина). 

Еквівалентна схема СПТО, що враховує ефект шунтування (з урахуванням 

позначень на рис. 3.5) представлена на рис. 3.6. Із схеми (рис. 3.4 і 3.5) випливає, 

що на постійному струмі шунтування опору термометра RHom визначається тільки 

опором R1, який складається з паралельно включених опорів RH кварцового цилі-

ндра (рис. 3.4) і опору RBB. Опір RBB визначається гальванічним контактом спіралі 

і пластини (рис. 3.4). У першому наближенні опір визначається довжиною майда-

нчика дотику окремого витка, який набагато менший за довжину кола спіралі пла-

тинового проводу та довжину b циліндра, рис. 3.4. В силу цього основний ефект 

шунтування на постійному струмі буде чинити опір R1RH.  

 

а)   б) 

Рис. 3.6 Еквівалентна схема СПТО для високих температур 

 

Тому паралельно з'єднані елементи RHom і R1 доцільно замінити на еквівалентний 

опір Rp=RHomR1 /(RHom+R1). Звідси для змінного струму з'являється похибка шун-

тування Ш термометра, яка залежить не тільки від температури, але і від частоти. 

Для розрахунку цієї похибки використовується схема на рис. 3.6а). Параметри 

схем на рис. 3.6а) і 3.5 пов'язані такими співвідношеннями: 
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 , , , , , . (3.10) 

 

Розрахунки параметрів схеми на рис. 3.6б) приведені в [125]. Ключовими перет-

вореннями є наступні вирази: 

 

  (3.11) 

 , (3.12) 

де  

 ; . (3.13) 

 

Аналіз формули (3.12) показує, що частотна похибка зростає з ростом ча-

стоти і при ω > (2-3)/RЭCЭ практично досягає свого максимального значення, яке 

визначається в основному відношенням опорів RР і RЭ. Ця похибка дуже мала в ді-

апазоні низьких і середніх температур, вимірюваних платиновими термометрами 

опору. В області високих температур, коли питомий опір матеріалу каркаса чут-

ливого елемента зменшується, ця похибка може досягати істотних значень. 

Оцінимо частотну похибку Ш на прикладі прецизійних термометрів трьох типів 

(ВТС, ПТС-10М і ПТС-25М) з опором у потрійний точці води (R0) відповідно 0,6; 

10 і 25 Ом, які призначені для вимірювання температур в діапазонах 420 –1080 і 0 

– 630 °С. Діапазон варіації ємностей С2 і С3 оцінювався експериментально, з за-

стосуванням попередньо розроблених макетів конструкцій. Залежно від конкрет-

них параметрів СПТО результати вимірювань знаходилися в наступних межах: 

С2* = 4,5 – 6,2 pF; С3* = 1,4 – 3,6 pF. Значення ємностей реальних СПТО будуть 

меншими в півтора рази в порівнянні зі значеннями ємностей макета, виходячи з 

міркувань, наведених при переході моделі від розподілених параметрів до зосере-
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джених [125]. З урахуванням метрологічного запасу будемо аналізувати модель 

СПТО для двох значень ємностей С2 – (1 та 6) pF і С3 – (0,5 та 3) pF. Для оцінки 

опору R2 була використана формула (2.4) для ідеалізованої моделі. Її застосування 

обгрунтовано, оскільки діапазон варіації відносини L/S через неточності моделі 

становить (30 - 40)%, в той час як діапазон варіації К(Т) становить 12-15 поряд-

ків. З урахуванням можливих варіацій параметрів моделі відповідно до формули 

(3.12) було побудовано низку залежностей. Проведені розрахунки для термометра 

ВТС показали, що похибка вимірювання в розглянутих діапазонах частоти і тем-

ператури є малою, меншою за 10
-8

 [125]. Нею можна знехтувати.  

 

 

Рис. 3.7. Частотна похибка СПТО типу ПТО-10 

 

Графіки залежностей похибки від частоти при різних значеннях температу-

ри для двох інших типів термометрів ПТС-10М і ПТС-25М представлені на рис. 

3.7 і 3.8 (крива 1: С2 = 1 pF, C3 = 0,5 pF; крива 2: С2 = 6 pF, C3 = 3 pF). Як видно з 

графіків, похибка Ш (при заданих параметрах схеми заміщення) може мати зна-

чення порядку 10
-7

 (і більше) для високих температур. Така похибка в процесі ви-

мірювання опору термометрів призведе до різниці при визначенні температури на 

постійному і змінному струмі порядку 10
-4

 К. При більш низьких температурах 

цією похибкою, як показали розрахунки, можна знехтувати в розглянутому ча-

стотному діапазоні. З графіків також випливає, що чим більший номінальний опір 
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СПТО, тим більша його частотна похибка. Тому в одному і тому ж температур-

ному діапазоні ПТС-10М має перевагу перед ПТС-25М. Похибка порядку декіль-

кох ppm з'являється для високоомних СПТО навіть на порівняно низьких (75 Гц) 

частотах. 

 

Рис. 3.8. Частотна похибка СПТО типу ПТО-25 

 

 Розглянемо залежність похибки Ш від вимірюваної температури на рис. 3.9 

(крива 1: С2 = 1pF, C3 = 0,5pF; крива 2: С2 = 6pF, C3 = 3pF). Вона має максимум 

при певній температурі, значення якої залежить від частоти і параметрів схеми 

заміщення СПТО.  

 

 

Рис. 3.9. Частотна похибка СПТО в діапазоні температур 
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Аналізуючи вираз (3.12) на екстремум за аргументом RЭ, отримаємо значен-

ня опору RЭ, при якому похибка буде максимальною: RЭ=1/СЭ. При цьому зна-

ченні опору RЭ похибка Ш визначається виразом Rmax=СЭRР/2. 

 

3.1.3 Імпедансна модель СПТО у вигляді еквівалентної схеми в  

діапазоні середніх температур 

 

Відповідно до МТШ 90 калібрування СПТО здійснюється в 12-ти окремих 

реперних точках [119]. У більшості з них для формування плато використовують 

кріостати (низькі температури) або індукційні печі (високі температури). У 

приміщеннях лабораторії такі реперні точки розташовуються на значній відстані. 

При цьому один з кращих засобів вимірювання (міст типу F900) має вагу 27 кг і 

вимагає спеціального заземлення. Міст, як правило, встановлений нерухомо. Тому 

довжина вимірювальних кабелів може досягати 5 - 30 м, відповідно ємність кабе-

лю може перебувати в межах від 500 pF до 3-5 nF. З урахуванням всіх розгляну-

тих факторів електричну модель СПТО можна представити у вигляді еквівалент-

ної схеми, представленої на рис. 3.10. 

 

 

Рис. 3.10. Імпедансна модель термометра, що підключений до вимірювального 

приладу, де: R(f) = RHom(1+δПЭ), L – активний опір з урахуванням поверхневого 

ефекту і індуктивності чутливого елемента СПТО; 
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RЭ і CЭ – опір і ємність, які призначені для моделювання процесу шунтування че-

рез кварцові елементи каркаса на змінному струмі (рівняння 3.13);  

R1– опір, призначений для моделювання процесу шунтування через кварцові еле-

менти каркаса на постійному струмі;  

r1, r2, r3, r4 – опори чотирьох виводів чутливого елемента СПТО і кабелю для 

підключення; 

C1, C2 – ємності вимірювальних кабелів і обмоток трансформатора з боку струмо-

вих і потенціальних затискачів СПТО. 

 

Вид цієї схеми може змінюватися (спрощуватися) в залежності від кон-

структивних особливостями СПТО, діапазону температури, робочої частоти та 

параметрів еквівалентної схеми. З розділів 3.1.1 і 3.1.2 випливає, що в діапазоні 

середніх температур вплив більшості параметрів дуже малий. У той же час єм-

ності C1 і C2 з аналізу виключати не можна. Вони можуть бути досить великими, 

оскільки включають не тільки ємність вимірювального кабелю, а й вихідну 

ємність ІДН з тісним індуктивним зв'язком. Ємність ІДН визначається щільністю 

скручування проводів у джгуті, з якого виготовляється ІДН, і може досягати ве-

личин 1,5-2 nF. 

Загальний вираз для моделі СПТО як чотириполюсника буде громіздким і 

незручним для подальшого аналізу. Перейдемо від чотириполюсної імпедансної 

моделі СПТО до двополюсної моделі. Нехтування опорами підвідних проводів 

виключить з розгляду поворот фази на кут, представлений виразами tgδ1 = (r1 + r2) 

jωC1 і tgδ2 = (r3 + r4) jωC2. Цей поворот можна сприймати як квадратурну відносну 

похибку, яка обумовлена переходом від чотириполюсної імпедансної моделі 

СПТО до двополюсної моделі. Обидві ці похибки відносяться до ефектів другого 

порядку малості (похибка від похибки). Вони мають дуже малу величину (0,1 – 

0,01 ppm). Тоді спрощену електричну модель СПТО в діапазоні середніх темпера-

тур можна представити у вигляді, показаному на рис. 3.11.  
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Рис. 3.11. Еквівалентна схема СПТО в діапазоні середніх температур, 

де С=C1+C2 – сумарна паразитна ємність з боку струмових і потенціальних 

 затискачів. 

 

У представленій моделі всі параметри є змінними. Опір R є функцією температу-

ри. Крім того, значення параметрів R і L визначаються конструкцією СПТО, а 

значення параметрів C1 і C2 – крім того визначаються довжиною кабеля. Несклад-

но отримати вирази для складових імпедансу схеми на рис. 3.11. 

 

  (3.14) 

 

Моделювання СПТО триелементною еквівалентною схемою (рис. 3.11) при-

зведе до виникнення методичної похибки. Представим імпеданс в формі 

. Тоді вирази для складових похибки ви-

мірювання активної Re і реактивної Im складових імпедансу СПТО мають вигляд: 

 

 ; . (3.15) 

 

Аналіз складових цієї похибки проведено в [126, 127]. Для термометрії інформа-

тивним параметром є активна складова импедансу об'єкта вимірювання Re(Z). Ре-

зультати досліджень показують, що похибкою Re можна знехтувати в усьому діа-

пазоні реальних варіацій параметрів. Вона становить менше 0,01 ppm, що збіга-

ється з даними, отриманими в [128]. У той же час похибка Im може перевищувати 

100%. Однак важливим є не величина похибки, а те, що відносна похибка може 
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досягати одиниці. При цих умовах може змінитися знак реактивної складової ім-

педансу (3.14). Відношення реактивної і активної компонент імпедансу предста-

вимо у вигляді тангенса фазового кута tgφ: 

 

 . (3.16) 

 

З останньої формули випливають два висновки. 

За умови L> R
2
C тангенс фазового кута має додатнє значення, реактивна компо-

нента носить індуктивний характер, двоелементна схема заміщення є послідов-

ною. 

За умови L <R
2
C тангенс фазового кута має від'ємне значення, реактивна компо-

нента носить ємнісний характер, двоелементна схема заміщення є паралельною. 

Очевидно, зміна знака tgφ в моделі на рис. 3.11 є критерієм переходу з од-

нієї схеми до іншої. Наявність ємності С може змінити характер реактивної скла-

дової в двоелементній схемі заміщення об'єкта вимірювання. Це потребує струк-

турних змін у колах компенсації реактивної складової імпедансу [129]. Незадові-

льна корекція сигналу реактивної неінформативної складової в квадратурному ка-

налі призведе до погіршення чутливості та помилок зрівноваження у синфазному 

інформативному каналі вимірювання імпедансу СПТО. 

 

3.2 Шляхи зменшення похибки обчислення константи  

чотириелектродного кондуктометричного давача (ЧКД) 

 

У цьому підрозділі об'єктом дослідження є чотириелектродний кондуктоме-

тричний давач (ЧКД) з розрахунковим значенням константи. Такі давачі викори-

стовуються в якості первинних кондуктометричних перетворювачів в еталоні 

електролітичної провідності розчинів електролітів в Україні. У дослідженні фак-

торів, що впливають на метрологію еталонних ЧКД, необхідно виділити дві за-

дачі. Перша – для побудови вимірювальних кіл прецизійних кондуктометрів важ-
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ливо мати інформацію про вид електричної моделі давача, а також про вигляд і 

співвідношення між його інформативними і неінформативними параметрами. 

Друга – оцінка методичних похибок розрахунку інформативних параметрів давача 

або їх функцій перетворення при відомих параметрах середовища (розчину). 

 

3.2.1 Еквіваленнтні електричні схеми ЧКД з розрахунковою  

константою 

 

Принципи побудови ЧКД з розрахунковим значенням функції перетворення 

(константи) засновані на такому рознесенні в просторі струмових і потенціальних 

електродів, яке дозволило б незалежно враховувати вплив приелектродних проце-

сів або усунути їх вплив на результат вимірювання. Ці принципи відображені в 

ідеалізованій фізичній моделі на рис. 2.4 і 2.10. Реальна модель конструкції чут-

ливого елемента ЧКД представлена на рис. 3.12 [130-132]. Аналогічно моделі на 

рис. 2.10 давач являє собою трубку з внутрішнім діаметром D, всередину якої за-

ливається розчин електроліту. Як правило, це розчин хлористого калію. Трубка 

служить для фіксації геометрії рідкого провідника і складається з трьох секцій: 

центральної 1 секції довжиною L і двох бічних 2 секцій однакової довжини l. На 

торцях центральної секції 1 нанесені кільцеві потенціальні електроди 3 шириною, 

що відповідає товщині стінки трубки. На краях трубки закріплені два диски 4, на 

внутрішню поверхню яких нанесено металеву плівку 5, що виконує функцію 

струмових електродів. Реальна конструкція давача відрізняється від розрахунко-

вої моделі на рис. 2.10 двома особливостями. По-перше, диски 4 в центральній ча-

стині мають отвори 6 діаметром d, які служать для заповнення рідиною, що вимі-

рюється. По-друге, внутрішня поверхня дисків має конусний характер і утворює з 

нормаллю до поверхні секцій 2 кут α. Така конфігурація призначена для по-

легшення процедури видалення бульбашок повітря при заливанні рідини в давач. 

Матеріалом трубок і дисків є кварцове скло, що має хороші ізоляційні власти-

вості, стабільність у часі та мінімальний коефіцієнт температурного розширення. 
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Електроди виготовляються з платини. Цей метал має мінімальний поляризаційний 

ефект для більшості електролітів. 

 

 

Рис. 3.12. Фізична модель чутливого елемента ЧКД. 

 

Електричною моделю ЧКД є пасивний чотириполюсник. Для визначення його ви-

ду відзначимо два аспекти, які витікають із структури і аналізу кондуктометрич-

ного інтерфейсу (рис. 2.13). По-перше, при русі від високопотенціального елект-

рода до низькопотенціального електрода змінний струм буде послідовно зустріча-

ти такі імпеданси: електрохімічний імпеданс верхнього електрода 5, об'ємний ім-

педанс стовпа рідини у верхній трубці 2, трубці 1 і нижній трубці 2, електрохіміч-

ний імпеданс нижнього електрода 3. По-друге, приелектродні процеси відбува-

ються незалежно від наявності або відсутності струму через міжфазну межу. Тому 

на поверхні внутрішніх кілець потенціальних електродів 4, у тонкому шарі тов-

щиною одиниці або десятки нанометрів, будуть діяти електрохімічні імпеданси. 

Тоді узагальнену електричну модель ЧКД можна представити у вигляді схеми на 

рис. 3.13. На цій схемі струмові затискачі I1 і I2 відповідають точкам підключення 

a і b, а потенціальні U1 і U2 відповідають точкам підключення c і d на рис. 3.12. 

Таким чином, параметр ZB  враховує імпеданс між потенційними електродами 4 

трубки 1, зображеної на рис. 3.12. Відповідно параметри ZE3 і ZE4 враховують 

електрохімічний імпеданс на потенціальних електродах 4, параметри ZE1, ZB1, ZE2 і 
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ZB2 враховують повний імпеданс між струмовими і потенціальними електродами, 

кожен з яких дорівнює сумі імпедансів: об'ємного і електрохімічного. Кожен з ім-

педансів має свою схему заміщення. 

 

 

Рис. 3.13 Узагальнена еквівалентна схема ЧКД 

 

Відповідно до моделі, що наведена на рис.2.14 і 2.16, повна еквівалентна 

схема ЧКД матиме вигляд, представлений на рис. 3.14. З метою спрощення в по-

дальшому введемо деякі обмеження. Будемо вважати, що струмові та потенціаль-

ні електроди абсолютно ідентичні за геометрією і складом. Тоді їх електрохімічні 

імпеданси будуть рівними. 

 

 

Рис. 3.14. Повна эквівалентна схема ЧКД 
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Крім того, будемо вважати, що трубки 2 (рис. 3.12) мають однакову довжи-

ну. Тоді їх об'ємні імпеданси так само будуть рівні. З урахуванням всіх обмежень 

і особливостей, відображених на рис. 2.19-2.21, еквівалентна схема набуде вигля-

ду, зображеному на рис. 3.15. 

 

 

Рис. 3.15. Спрощена еквівалентна схема ЧКД 

 

Слід зазначити кілька особливостей цієї схеми. По-перше, інформативним 

параметром, який необхідно вимірювати, є опір RВ. Інші параметри є неінформа-

тивними. По-друге, для проведення вимірювальних операцій безпосередній до-

ступ до інформативного параметру відсутній. По-третє, параметри RSI, СSI, RPU і 

СPU є складними функціями частоти (рівняння (2.23), (2.24), (2.29) і (2.30)) та за-

лежать від властивостей вимірюваного середовища і електрохімічних процесів на 

електродах.  

Порівнюючи обидві еквівалентні схеми (рис. 3.10 та рис. 3.15), можна зро-

бити такі висновки. З урахуванням допущень та поправок обидві схеми мають од-

накову Н-подібну структуру. Їх інформативним параметром є активна складова 

взаємного імітансу. Але для термометричних давачів це активний опір у послідо-

вній схемі заміщення з індуктивним характером реактивності. Для чотириелект-

родних кондуктометричних давачів це активна провідність у паралельній схемі 

заміщення з ємнісним характером реактивності. 
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3.2.2 Імпедансна модель для дослідження конструктивних факторів, 

що впливають на нелінійність поля і визначення поправок до похибки  

активного опору ЧКД 

 

Неідеальність моделі опору стовпа рідини має декілька основних причин. 

Частина з них розглянута в попередніх підрозділах. У цьому підрозділі розгля-

дається похибка, обумовлена формою поверхні струмових електродів, тобто на-

явністю отворів у центрі електрода і конусних поглиблень для спрощення вилу-

чення із давача повітряних бульбашок. Такі конструктивні особливості призве-

дуть до порушення рівномірності силових ліній електричного поля всередині да-

вача. Отже, буде виникати похибка (1.21), яку позначимо як . 

Математична модель для розрахунку опору давача. При розробці матема-

тичної моделі для розрахунку складової похибки ЧКД ми знехтували поляриза-

ційними ефектами на електродах, тобто не враховували електродні процеси на 

міжфазній межі метал\електроліт, і вважали, що рідина є однорідним за складом 

ізотропним середовищем, а кварцова трубка є ідеальним ізолятором. За аналогією 

з завданням з підрозділу 2.1.2, поле всередині давача є безвихровим, потенціаль-

ним. При цьому математична модель електромагнітних процесів у давачу може 

бути зведена до симетричної щодо осі задачі розтікання постійного струму в 

стовпі електроліту. У цьому випадку розподіл скалярного електричного потен-

ціалу в середовищі описується рівнянням Лапласа в циліндричній системі коор-

динат [132, 132]. 

 

 . (3.17) 

 

З урахуванням осьової симетрії ЧКД польова задача (3.17) сформульована як дво-

вимірна (в координатах r - радіус трубки і z - відстань між струмовими електро-

дами) для половини поздовжнього перерізу стовпа електроліту. 

d

2 ( , ) 0r z 
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За результатами розрахунку визначені значення електричних потенціалів  

в точках c і d (рис. 3.12), а також напруга між ними . Величина стру-

му в давачу обчислювалася шляхом інтегрування z-складової щільності струму в 

центральному поперечному перерізі стовпа електроліту відповідно до виразу 

 

 , (3.18) 

де .  

 

При визначенні похибки відповідно до рівняння (2.3) та (2,7) значення опо-

ру обчислювалося відповідно до виразу . 

Аналіз результатів розрахунку. Результати обчислень похибки відповідно 

до запропонованої математичної моделі представлені на рис. 3.16 - 3.19. У загаль-

ному випадку розглянута похибка є функцією геометричних параметрів давача. 

Умовно вони об'єднані в дві групи.  

 

 

 

Рис. 3.16. Залежність похибки від відносної довжини трубки  

 

Перша група параметрів є збурюючим фактором або джерелом похибки і 

представлена відносною величиною  і абсолютною величиною – кутом . 



dccd  U

2ab z

r

I J rdr 

/zJ z    

/X cd abR U I

1,0E-11

1,0E-10

1,0E-09

1,0E-08

1,0E-07

1,0E-06

1,0E-05

1,0E-04

1,0E-03

1,0E-02

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

l/L

L=20 mm; d/D=0,2; α=15 град.

L/D=2,5

L/D=2

L/D=1,6

δ

/l L

/d D 



116 
 

 

Друга група є демпферуючим фактором і представлена відносними величинами 

 і . Залежності на рис. 3.16 отримані за умови . Аналогічні 

віялоподібні залежності виходять за умови . З рис. 3.16, 3.17 виті-

кає, що залежність похибки від демпферуючих факторів носить лінійний характер 

в логарифмічній шкалі. 

З рівняння (1.7), рис. 2.1 і табл. 2.1 випливає, що функція перетворення да-

вача і його константа є обернено пропорційними характеристиками. Для їх визна-

чення відповідно до ідеалізованої моделі необхідно знати відстань між електро-

дами і площу поперечного перетину. 

 

 

Рис. 3.17. Залежність похибки від параметра  

 

Очевидно ідеальною математичною моделлю для оцінки константи ЧКД на 

рис. 3.12 буде такий вираз: 

 

 . (3.19) 

 

Виходячи з цього, використовувати співвідношення L\D для мінімізації похибки, 

представленої на рис. 3.16 і 3.17, недоцільно. Крім того, крутизна залежності по-

хибки від цього аргументу змінюється на 3-5 порядків, тоді як від аргументу  – 
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на 5-8 порядків. Тому основним параметром комірки, за допомогою якого можна 

в широких межах змінювати похибку обчислення константи, є відношення . 

Це відношення довжин бічної секції до центральної (рис. 3.12). Граничним рівнем 

в оцінці значущості похибки слід визнати рівень точності еталонів, за допомогою 

яких можна виміряти довжину і діаметр центральної секції трубки. На даний час 

це величини порядку 10
-6

. Тоді з рис. 3.16 очевидно, що за умови , розгляну-

тою похибкою можна знехтувати. Однак при таких умовах різко зростають вимо-

ги до метрологічних характеристик вторинного вимірювального перетворювача – 

кондуктометричного моста. Зокрема, вихідний опір керованого джерела струму 

(рис. 2.8) має бути не менше 1 ГОм, а коефіцієнт ослаблення синфазного сигналу 

для вхідного каскаду диференціального детектора рівноваги має бути не гірше 

120 дБ. З урахуванням того, що ці характеристики необхідно отримати на частоті 

1 кГц, то завдання виходить за рамки тривіального. Рішення цих задач будуть де-

тально розглянуті в розділі 4. 

 

 

Рис. 3.18. Залежність похибки від параметра d/D 

 

З огляду на складність завдань, що виникають при розробці мостів змінного 

струму, запропонувати оптимальне значення відношення  важко. У той же час 

розглянуті моделі дають змогу врахувати дану складову похибки. Так, з рис. 3.16 
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випливає, що за умови , похибка обчислень може бути більше 10
-5

. У цьо-

му випадку з метою зниження невилученої систематичної похибки при обчислен-

ні константи за формулою (3.19) для реальних розмірів центральної секції трубки 

потрібно вносити поправку. 

Залежності похибки від параметрів давача, що визначають нерівномірність 

поля всередині центральної секції трубки, наведені на рис. 3.18, 3.19. Вони підт-

верджують, що в усьому діапазоні зміни аргументів, за умови , похибкою 

обчислень можна знехтувати. При цьому слід зазначити дві особливості. По-

перше, похибка змінюється в 2-4 рази при варіаціях параметру  і в 5-8 разів 

при варіаціях параметру , і вона ж змінюється на три порядки при зміні параме-

тру  в півтора рази. Отже, по відношенню до збурюючих факторів масштаб 

шкали є лінійним, а по відношенню до демпферуючих факторів масштаб шкали є 

логарифмічним. Останнє твердження може бути використано при визначенні виду 

інтерполяційної формули для обчислення константи, що може використовуватись 

при спрощених оцінках в інженерних задачах. 

 

 

Рис. 3.19. Залежність похибки від кута α 

 

По-друге, оскільки відношення  визначає константу давача а, наприклад, при 

 см з точністю до постійного множника  дорівнює цій константі то, як 
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випливає з представлених залежностей, більшим значенням константи відповідає 

менше значення похибки. Отже, для підвищення точності розрахунків необхідно 

прагнути використовувати давачі з більш високими значеннями констант. 

 

3.2.3 Методи зменшення похибок, обумовлених технологією  

виготовлення центральної секції ЧКД з розрахунковим значенням константи 

 

Ідеальний профіль центральної трубки 1 (рис. 3.12) являє собою в поздов-

жньому перетині прямокутник, у поперечному переретині - коло. Як правило, 

трубку виготовляють із заготовок (готових трубок), які піддають прецизійній 

обробці. Якщо обробку внутрішньої поверхні зробити занадто глибоко, то ме-

ханічна міцність трубки істотно знизиться. Трубки товщиною менше 1 мм під 

дією пружних сил (полімеризація клею, перепади температури) будуть розтріску-

ватися (руйнуватися). Тому глибина обробки внутрішнього профілю трубки має 

бути мінімальною. З іншого боку на внутрішній поверхні заготовки можуть 

існувати клиноподібні тріщини, паралельні осі заготовки. Обумовлені вони тех-

нологією виготовлення заготовок і залежать від якості фільєр, через які витягають 

вихідну трубку. Тому через недостатньо глибоку обробку трубки може виникнути 

відхилення від кола уздовж всього профілю. Другою причиною неідеального 

профілю може бути прецесія шліфувального інструменту. В процесі обробки кон-

тролювати якість поверхні трубки практично неможливо. Після остаточного шлі-

фування профіль трубки може відрізнятися від ідеального прямокутника. Сучасні 

технології обробки кварцового скла такі, що трубку зі стабільним значенням дов-

жини виготовити значно простіше, ніж трубку зі стабільним внутрішнім діамет-

ром. Спираючись на експериментальні дані, можна спостерігати спотворення 

внутрішнього профілю двох видів. Перший – відхилення профілю трубки від пря-

мокутника вздовж поздовжнього перерізу. Причиною є прецесія шліфувального 

інструменту. Другий – відхилення профілю трубки від кола в поперечному пере-

різі. Причиною є наявність клиноподібних тріщин на внутрішній поверхні загото-

вок. Обидві причини призводять до виникнення похибки δTec, яка виникає в про-
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цесі виготовлення центральної трубки давача і зумовлена недосконалістю техно-

логії. При обчисленні константи ЧКД модель похибки δTec можна представити у 

вигляді комбінації систематичної похибки δD1 (2) і випадкової складової похибки, 

представленої середньоквадратичним відхиленням (СКВ) D1(2): 

 

 , (3.20) 

де індекс 1 відповідає спотворенню в поздовжньому перетині профілю (непрямо-

кутнність), а індекс 2 відповідає спотворенню в поперечному перерізі профілю 

(некруглість). 

 

Методи зниження складової систематичної похибки δTec розглянуті в [133, 

134]. Для визначення дійсного профілю трубки і оцінки похибки її довжина і діа-

метр повинні піддаватися вимірюванню за наступним алгоритмом. Рівномірно по 

колу роблять р вимірювань довжини трубки в різних напрямках. Умовно, рів-

номірно за довжиною, трубку ділять на m секцій. У поперечному перерізі кожної 

секції здійснюється n вимірювань діаметра в різних напрямках. У підсумку ми от-

римаємо n × m вимірювань діаметра трубки і р значень її довжини. Константу 

можна визначити за результатами вимірювань через середні значення діаметра Dav 

і довжини трубки Lav: 

 

 . (3.21) 

 

Якщо використовувати класичне усереднювання результатів вимірювання 

діаметра, то істотно зростає СКВ. Тут і далі під відхиленням ми розуміємо стан-

дартне відхилення середнього значення діаметра. За результатами вимірювання 

можна обчислити середнє значення діаметра і стандартне відхилення в секції: 
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 ; (3.22) 

 , (3.23) 

де Di,av – середнє значення діаметра в i-й секції центральної трубки, Dij – j-й се-

редній діаметр для i-ї секції центральної трубки. 

 

Величина СКВ вибірки, що складається із m секцій, може бути виражена як  

 

 . (3.24) 

 

Похибки в поздовжньому перетині δD1, νD1. Зауважимо, що геометричні 

розміри реально виготовленої трубки можуть бути виміряні набагато точніше, ніж 

похибка виготовлення. На рис. 3.20 представлені результати вимірювання се-

реднього значення діаметра секції однієї з трубок при n = 8 і m = 10. 

 

 
Рис. 3.20. Профіль поздовжнього перетину 
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Наведені дані свідчать про те, що середні діаметри в секціях 1 і 6 відрізняються 

майже на 20 μm. У загальному вигляді профіль внутрішнього перерізу трубки 

можна уявити довільною функцією D(x). Результати вимірювань середніх 

діаметрів за довжиною трубки (рис. 3.20) свідчать, що ця залежність має явно де-

термінований характер. Дискретний характер даних дає змогу нам використовува-

ти лінійну інтерполяцію для функції D(x). Результати представлені наступною 

формулою: 

 

 , (3.25) 

 

де: a і b – коефіцієнти інтерполяційного полінома; Хi - довжина ділянки між i-

тим та i + 1 перетинами. 

Уявімо коефіцієнти полінома у вигляді 

 

 ,      . (3.26) 

 

Після нескладних перетворень вираз для обчислення константи з урахуванням за-

пропонованої корекції набуває вигляду [130] 

 

 . (3.27) 

 

Зобразимо на рис. 3.21 графіки СКВ результатів вимірювання діаметра без 

та з урахуванням детермінованої складової з використанням лінійної інтерполяції. 
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Як видно з рис. 3.21, СКВ результатів вимірювання діаметра при обліку детермі-

нованої складової знаходиться поблизу практично одного значення і має дуже ма-

ленький розкид  у порівнянні з випадком, коли не враховують детерміновану 

складову. В результаті корекції (лінійної інтерполяції) СКВ уздовж перетину 

знижено в 10 -15 разів. СКВ діаметра з корекцією, обчислена за формулою (3.24), 

становить менше 0,0004 мм. Той же параметр без корекції в 3 рази більше. Слід 

зазначити, що такий метод корекції зміщує середнє значення діаметра. Тому кон-

станти, обчислені за формулами (3.21) і (3.27) для трубки 1 на рис. 3.12, відрізня-

ються на 0,027%. Ця величина, на яку відрізняються систематичні відносні похи-

бки при обчисленні константи комірки з корекцією і без корекції, є поправкою, 

що зменшує невилучену систематичну похибку δD1 в бюджеті (3.20). 

 

 
Рис. 3.21. Графік СКВ (νiD) результатів вимірювань діаметра уздовж 

довжини трубки 

 

Похибки в поперечному перетині δD2, νD2. Розглянемо іншу трубку, для якої 

в кожному окремо взятому перетині профіль поверхні відрізняється від кола. 
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Приклад функції відхилення від середнього значення Diav в одному з перетинів 

для m = 3 наведено на рис. 3.22.  

У всіх десяти перетинах, для m від 1 до 10 спостерігаємо трикутні викиди 

уздовж напрямків 3 - 11 і 6 - 14 [135, 136]. Такий характер спотворень профілю 

дає змогу використовувати метод еквівалентних трикутників. Він полягає в оцінці 

ефективної площі Sief перетину трубки і наступному коригуванні діаметра. Алго-

ритм обчислення наступний. Замінимо значення діаметрів у перетині 3 і 6 на зна-

чення середнього діаметра Dav. За стандартною формулою обчислюємо базове 

значення середнього діаметра Dbias і базової площі перетину трубки Sbias: 

 

 . (3.28) 

 

 

Рис. 3.22. Профіль поперечного перетину для section 3 (m = 3), середній діаметр 

D3av = 4,569 мм представлений колом 

 

Далі розрахуємо значення поправки в кожному перетині окремо. Поправка визна-

чається через площу відповідних трикутників: 

2( ) 4bias biasS D
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 , (3.29) 

де сi – основа умовного трикутника в напрямку 3,11 або 6,14 (рис. 3.22); hi – висо-

та умовного трикутника в напрямку 3,11 або 6,14 (рис. 3.22). 

 

Врахуємо вплив детермінованої складової шляхом формування ефективної площі 

кожної секції за формулою 

 

 . (3.30) 

 

Відповідно до наведеної нижче формули обчислюємо скориговане значення Dicor, 

яке підставляється в рівняння (3.22) замість Diav: 

 

 . (3.31) 

 

Різниця між значеннями CКВ результату вимірювання середнього діаметра Diav до 

корекції і значеннями СКВ середнього діаметра Dicor після корекції наведена в 

[135, 136]. Після корекції СКВ в 2,5-3 рази менше. Використання методу ефек-

тивних площ зміщує середнє значення діаметра. Константи, обчислені за форму-

лами (3.21, 3.22) і (3.21, 3.31), відрізняються на 0,015%. Так само як і в попе-

редньому випадку, коли використовували лінійну інтерполяцію, ця різниця являє 

собою поправку до систематичної похибки обчислення константи комірки δD2 , на 

яку зменшується невилучена складова для бюджету за формулою (3.20). 
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3.3 Імітансні моделі диференціальних двоелектродних  

кондуктометричних давачів (ДКД) з планарно розташованими  

гребінчастими електродами 

 

Диференціальні давачі широко застосовуються при вимірюванні різних фі-

зичних величин: переміщення (лінійні, кутові), тиск, температура, вібрації та ін. 

Як правило, проміжними фізичними величинами в них виступають ємність, опір, 

індуктивність або взаємна індуктивність. Найкращі метрологічні характеристики 

диференціальні давачи мають у разі, коли проміжні фізичні величини є скалярни-

ми величинами. Розглянемо більш загальний випадок, коли параметрами дифере-

нціального давача є два імпеданси, а корисним сигналом виступає активна скла-

дова опору одного із імпедансів. Диференціальні імпедансні давачи такого типу 

можуть використовуватись при побудові біосенсорних систем для вимірювання 

концентрації складних органічних сполук: цукрів, фенолів, пестицидів, креатині-

ну й таке інше [137-141]. Зараз наукові основи цієї галузі вимірювань розвивають-

ся дуже швидкими темпами [142, 143]. 

Вимірювання концентрації досліджуваних речовин із застосуванням конду-

ктометричних біосесорів відбувається у буферному середовищі, що представляє 

собою розчин електроліту, тобто провідника з іонним типом провідності. У цей 

розчин додається аналіт (досліджувана речовина), який проникає в селективну 

мембрану. В мембрані проходить біохімічна реакція, що супроводжується утво-

ренням надлишку іонів, як правило водню. За відомого типу та рухливості іонів 

основним параметром, що характеризує концентрацію, є питома електрична 

провідність. Корисний сигнал формується за допомогою чутливого елемента, в 

якому відбувається перетворення вхідної фізичної величини - електролітичної 

провідності у вихідну - електричну провідність (опір). З причини замалого корис-

ного сигналу використовується диференціальний метод перетворення. Опорний 

сигнал формується за допомогою додаткового чутливого елемента, який не бере 

участі в біохімічній реакції. Його завдання полягає у формуванні компенсуючого 

сигналу, який характеризує сукупний вплив дестабілізуючих факторів. 
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Конструктивно кондуктометричний біосенсор представляє собою (рис. 3.23) 

підкладку 1 з ізолятора, два двоелектродних кондуктометричних давача (ДКД) 2 і 

3 ідентичною за геометрією електродною системою та ламелі 4 для підключення 

до вимірювального приладу [70]. Як правило, електроди 2 та 3 диференціального 

ДКД мають гребінчасту структуру і розташовані планарно на підкладці 1. Поверх 

електродної системи наносять дві мембрани 6 і 7. Матеріал однієї з мембран (це 

може бути фермент) володіє селективними властивостями, обумовленими хіміч-

ною реакцією з досліджуваною речовиною.  

 Спираючись на експериментальні результати, можна стверджувати, що біо-

сенсорний диференціальний ДКД є вкрай незручним об'єктом вимірювання тому, 

що його опори є векторними величинами, тангенс фазового кута яких на робочій 

частоті (20-30 кГц) близький до одиниці, а корисний сигнал становить кілька від-

сотків від активної складової імпедансу селективного давача. 

 

Рис. 3. 23. Диференціальний біосенсорний ДКД 
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Найбільш значущими факторами, що впливають на розкид параметрів селе-

ктивного і референтного давачів, є: електродні процеси на межі електрод/електро-

літ, значна фонова провідність буферного розчину, істотна (0,02/К) крутизна тем-

пературної залежності провідності буферного розчину, нерівність електричних 

характеристик мембран [144]. 

 

3.3.1 Імпедансна модель диференціального ДКД для роздільного  

дослідження інформативних і неінформативних параметрів 

 

Електричну модель диференціального ДКД можна представити у вигляді 

двох пасивних двополюсників, кожен з яких складається з двох послідовно вклю-

чених комплексних опорів: об'ємного і електрохімічного імпедансу: 

 

 ,       (3.32) 

 

При дослідженні цієї моделі необхідний підхід, що враховує специфіку кон-

дуктометричного інтерфейсу (підрозділ 2.3). Кожен із імпедансів диференціаль-

ного ДКД може бути представлений повною п'ятиелементною схемою заміщення, 

що на рис. 2.17. Однак робоча частота в біосенсорних вимірювальних системах, 

як правило, перевищує 20-30 кГц. На таких частотах електрохімічний імпеданс, як 

показано в підрозділі 3.2.3, може бути представлений тільки одним параметром - 

ємністю подвійного шару. Тому імпеданс неселективного, референтного дифе-

ренціального ДКД може бути представлений спрощеною триелементною схемою 

заміщення, що представлена на рис. 3.24а). Необхідно також врахувати, що ко-

рисний сигнал виникає в результаті хімічної реакції в мембрані селективного да-

вача. Він пов'язаний з локальним підвищенням концентрації носіїв струму або 

електролітичної провідності. На еквівалентній схемі цей процес (рис. 3.24б)) 

представлений опором RX. З урахуванням зазначеного електрична модель дифе-

ренціального ДКД представлена на рис. 3.24. 

S S S
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Рис. 3.24. Еквівалентна електрична схема референтного і селективного да-

вача біосенсора, де RX інформативний параметр, який підлягає вимірюванню, інші 

параметри неінформативні 

  

 Основними відмітними властивостями запропонованої моделі по відношен-

ню до відомих моделей [61,139, 143] є можливість визначити параметри об'ємного 

імпедансу теоретично, а параметри електродного імпедансу визначити експери-

ментально і таким чином дослідити незалежно інформативні та неінформативні 

процеси. Параметри будь-якої багатоелементної схеми заміщення можна теоре-

тично перерахувати в параметри двоелементної схеми заміщення. З послідовно-

паралельного виду схеми витікають інші важливі властивості. По-перше, спрямо-

вуючи частоту в нескінченність, ми не зможемо отримати для двоелементної мо-

делі виграш за чутливістю. По-друге, в широкому діапазоні значень робочих ча-

стот і електролітичної провідності розчину триелементна електрична модель на 

рис. 3.24 може мати властивості як послідовної, так і паралельної двоелементної 

електричної моделі. Вид і властивості двоелементної моделі важливий для побу-

дови вторинних вимірювальних перетворювачів, інваріантних до неінформатив-

них параметрів. 

 

3.3.2 Дослідження електричної трьохелементної еквівалентної схеми 

диференціального ДКД  

 

 Розглянемо референтний давач як половину диференціального давача. У 

зв'язку з цим можна опустити верхні індекси в поточних формулах. Висновки по 

селективного давачу будуть практично аналогічними. Основні результати були 

викладені в [145]. Імпеданс ДКД на рис. 3.24 буде визначатися таким виразом: 
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 . (3.33) 

 

Введемо два відносних параметра: 

τB=RBCB – постійна часу паралельної схеми; 

τD=RBCD – постійна часу послідовної схеми. 

Далі нескладно показати, що 

 

 . (3.34) 

 

Запишем імпеданс давача у вигляді двоелементної послідовної схеми заміщення: 

 

 . (3.35) 

 

Із порівняння формул (3.34) і (3.35) маємо очевидний зв'язок:  

 

 ,      . (3.36) 

 

Тангенс фазового кута імпедансу електричної моделі ДКД складе 

 . (3.37) 

 

У зв'язку з тим, що τD >> τB, вираз (3.37) можна спростити: 

 

 . (3.38) 

 

Так як вираз для tgφS складається з двох складових, одна з яких монотонно 

 1 1 1D B BZ j C R j C   

 2 2 2 2

2 2

1
1 1

1

B
B B

B D

R
Z j    

  

   
     

    

 1 1S S S SZ R j C R jtg    

2 21

B
S

B

R
R

 




1
S

S S

C
R tg 




 2 21 1
1 1 B

S B B B

D D D

tg


    
  

  
        

 

1
S B

D

tg 


 
   

 



131 
 

 

убуває з ростом частоти, а інша монотонно зростає, очевидно, що така функція 

має точку екстремуму. Фізичний сенс екстремуму функції tgφS полягає в зміні 

властивостей, притаманних послідовній чи паралельній двоелементній еквівален-

тній схемі заміщення. Знак похідної частотної залежності функції (3.38) є критері-

єм, за яким може бути прийнято рішення про вид двоелементної схеми заміщення: 

послідовна або паралельна. Частота, на якій можливий перехід, буде визначатися 

таким виразом: 

 . (3.39) 

 

Величина τB може бути розрахована за формулою 

 

 . (3.40) 

 

Величина τB є розрахунковою, тому що визначається параметрами буферно-

го розчину. Відношення τD/τB, яке дорівнює відношенню CD/CB, може змінюватися 

в широких межах. Тому доцільно зобразити залежність частоти екстремуму (3.39) 

як функцію від цього відношення. Сімейство графіків для розчинів з параметрами 

ε = 81 і σ = 60 мСм/м (крива 1), 75 мСм/м (крива 2) та 90 мСм/м (крива 3) наведе-

но на рис. 3.25. На рис.3.25 показано, що частота, на якій коло, що зображене на 

рис.3.24б), при двоелементному поданні змінює властивості, притаманні колу з 

послідовною схемою заміщення на властивості, притаманні колу з паралельною 

схемою заміщення, потрапляє в діапазон робочих частот (нижче 100 кГц) за умо-

ви CD/СВ>10
5
. Щоб упевнитися в тому, що двоелементна схема заміщення кола на 

рис. 3.24 на частотах до 100 кГц ближче до послідовної, ніж до паралельної, зо-

бразимо криві частотної залежності tgφS, задаючись параметрами стандартного 

буферного розчину ε = 81 і σ = 75 мСм / м. Відповідно до результатів, викладених 

в [146, 147], отримано наступні значення параметрів RB≈1кОм і CB≈10 пФ. 
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 Рис. 3.25. Залежність для визначення частоти екстремуму. 

 

Сімейство кривих частотної залежності тангенса фазового кута імпедансу 

еквівалентної схеми ДКД для заданих параметрів об'ємного імпедансу при варію-

ванні параметра CD/СВ = 1х10
3
 (крива 1), 3х10

3
 (крива 2) та 1х10

4
 (крива 3), пред-

ставлено на рис. 3.26, з якого видно, що з ростом частоти значення тангенса падає 

для всіх графіків. Отже, на частотах до 100 кГц і при варіюванні відношення 

CD/СВ від 10
3
 до 10

4
, імпеданс ДКД краще описується послідовною схемою 

заміщення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.26. Залежності, що характеризують схему заміщення як послідовну 
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Введемо нову функцію tg*(φS). Вона дає можливість отримати кількісну 

оцінку квадратурного сигналу на частоті екстремуму. Для цього підставимо фор-

мулу (3.39) в (3.38). Графік tg*(φS) від аргументу CD/CB наведено на рис.3.27. 

 

 . (3.41) 

 
Рис. 3.27. Залежність фазового зсуву на частоті екстремуму 

 

З рис. 3.27 видно, що коли відношення CD/CB сягає понад 10
4
, величина tgφS стає 

такою маленькою, що навіть при зміні характеру схеми заміщення з послідовної 

на паралельну, реактивна складова імпедансу давача становить кілька відсотків. 

Таким чином, у всьому діапазоні питомої провідності буферного розчину, який 

використовується в біосенсориці, для робочих частот до 100 кГц двоелементна 

схема заміщення ДКД буде послідовною ємнісною. 

 

3.3.3 Топологічна і математична моделі для розрахунку адмітансу  

планарно розташованої гребінчастої системи електродів в однорідному  

середовищі 

 

Конструкція давача у вигляді двох гребінчастих електродів планарно-

розташованих на ізоляційній підкладці широко використовується для створення 

кондуктометричних біосенсорних систем. Вибір геометрії електродів пов'язаний з 
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дилемою. З одного боку, для більш точних вимірювань необхідно прагнути 

підвищувати величину інформативного параметра. При заданій концентрації 

такий результат можна отримати в первинному фізичному перетворювачі з 

максимальним коефіцієнтом перетворення. З іншого боку, як правило, біологічні 

мембрани є доволі дорогими. Тому їх об’єм має бути мінімальним, отже, 

мінімальними повинні бути габарити електродної системи. Довільне варіювання 

геометрією електродів може призвести до того, що для малих (1-10 мкм) зазорів 

між електродами внесок подвійного електричного шару на міжфазній межі метал / 

електроліт може превалювати в загальній провідності. В цьому випадку 

первинний перетворювач необхідно розглядати не як кондуктометричний, а як 

електрохімічний. Проблема в тому, що одні й ті ж параметри еквівалентної схеми 

будуть інформативними для одного типу перетворювачів і дестабілізуючими для 

іншого типу. Звідси для кожного перетворювача потрібні свої енергетичні 

режими і відповідно функціональні схеми вторинних перетворювачів. Тому, щоб 

розглядати сенсор як кондуктометричний перетворювач і отримати для нього 

максимальну чутливість при мінімальній площі електродної системи (що 

забезпечує мінімальний обсяг досліджуваної проби) і мінімальному впливі 

приелектродних процесів, необхідно досить точно знати коефіцієнт перетворення 

ДКД біосенсора – MC. 

Вхідною і вихідною фізичними величинами вимірювального перетворювача 

з гребінчастим електродами є відповідно електролітична провідність розчину σ і 

дійсна частина об'ємного адмітанса YB - активна електрична провідність G. Їх 

відношення за визначенням є константою кондуктометричного давача (комірки), 

який очевидно має розмірність {метр
-1

}. У вимірювальній техніці використовують  

термін коефіцієнт перетворення, який обернено пропорційний до константи: 

 

 . (3.42) 

 

Re( )СM Y G  
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 Проблему обчислення коефіцієнта MC електродної системи ДКД у вигляді 

зустрічної гребінки можна розглядати як польову задачу для верхнього напів-

простору за аналогією з тим завданням, яке розглянуто у підрозділі 2.2.2 (рівнян-

ня (2.8), (2.15), (2.11) і (2.12 )). Однак таке завдання можна вирішити тільки чисе-

льними методами. Тому користуватися результатами таких обчислень незручно. 

У підрозділі 2.2.1 показано, що в кондуктометричних вимірюваннях поля є квазіс-

таціонарними і описуються рівняннями Лапласа або Пуассона. Створені певною 

системою електродів, такі поля ще називають потенційними [148] і для їх розра-

хунку часто використовують теорію функцій комплексного змінного. Існує добре 

розвинена теорія розрахунку погонної ємності системи електродів [116, 149]. Ця 

теорія заснована на конформних перетвореннях і застосуванні інтеграла Крісто-

феля-Шварца [150-153]. Теорія дає змогу отримувати рішення в аналітичному ви-

гляді як відношення еліптичних інтегралів [154]. З [116] відомо, що в силу мате-

матичної аналогії потенціальних полів різної фізичної природи існує пряма зале-

жність між ємністю С і провідністю G будь-якого однорідного сеоедовища: 

 

 . (3.43) 

 

На підставі цього відомі методи розрахунку ємності можна використовувати 

для розрахунку провідності і для оцінки коефіцієнта перетворення MC. Однак слід 

зазначити, що існуюча теорія розглядає 2D поля (з нелінійними силовими лінія-

ми) на комплексній площині й застосовується для розрахунку погонних парамет-

рів (у припущенні, що по третій координаті поле однорідне, з лінійними силовими 

лініями). Такий підхід можливий тільки в ідеалізованому варіанті, коли довжина 

гребінчастих електродів спрямовується в нескінченність. Але співвідношення 

ширини до довжини електродної системи реальних конструкцій ДКД становить 

один до півтора (типові розміри 2 × 3 мм). 

Таким чином, невелика кінцева довжина і помітна кінцева товщина елект-

родів 1 і 2 (рис.3.28) ДКД задають вихідні дані для розрахунку коефіцієнта перет-

С G 
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ворення в 3D розмірності. У той же час конформні перетворення здійснюються на 

комплексній площині (2D розмірність) і використовуються для обчислення функ-

ції перетворення як погонної характеристики з розрахунку на одиницю довжини. 

 

 

Рис. 3.28. Топологічна модель кусково-однорідних зон розподілу силових 

ліній електричного поля в ДКД гребінчастої структури при числі  

високопотенціальних електродів – 3, і низькопотенціальних електродів – 2 

 

Звідси основним завданням цього етапу є можливість використання розрахунку 

2D полів в електродних системах з 3D розмірністю. Вирішення цього завдання 

пов'язане з необхідністю створення топологічної моделі оцінки коефіцієнта MC.  

 

Рис. 3.29. Перетин электродної системи (вид А-А, рис. 3.28) 
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Для побудови моделі напівпростір над електродною системою ДКД розби-

вається на кілька зон. У початковому варіанті моделі [146] зон було три, а кути 

електродної системи були прямими. На рис. 3.28 зони представлені відповідно як, 

a і b – ширина першого і другого електродів, c – зазор між ними, L1 і L2 ширина 

електродної системи і довжина електрода. Умовний розподіл силових ліній поля у 

верхній півплощині однорідного середовища для перерахованих зон наведено на 

рис.3.29. В основу топологічної моделі покладена умова безперервності силових 

ліній поля. Однак прямі кути області μ створюють проблеми в обчисленнях. Точ-

ки в прямих кутах електродної системи є особливими точками. Для оцінки пара-

метрів поля необхідно використовувати теорему «вычетов (рос.)» [155]. Рішення 

цих задач знаходяться за рамками конформних перетворень. Тому ми запропо-

нували змінити форму електродної системи в зоні μ. Прямі кути електродів були 

замінені на дуги вписаних кіл. Крім того, в наступному варіанті топологічної мо-

делі [147] запропоновано ввести ще одну зону χ для обліку кінцевої товщини 

електродів. Зазвичай для найбільш поширених конструкцій біосенорних ДКД, ви-

конаних за технологією напилення, міжелектродний зазор в гребінках знаходить-

ся в межах 10-100 мкм. Тоді товщиною електродів для h = 1-2 мкм можна знехту-

вати. Навпаки, при товстоплівкових технологіях, наприклад травленні фольгова-

ного тексто-літу, товщина електродів h становить 35 мкм. Тому цю складову в ро-

зрахунках коефіцієнта перетворення враховувати обов'язково. 

Умова безперервності силових ліній струму системи гребінчастих електро-

дів породжує вимогу відсутності нашарування силових ліній поля на стиках зон ξ 

і μ, ξ і η, μ і η, і т.д. Практично у всій площині, зображеній на рис.3. 28, ця вимога 

дотримується. І тільки на стику двох зон ξ і η, як видно з рис. 3.30, ця однознач-

ність порушується. Силові лінії струму в цих зонах jνη та jνξ будуть конфліктувати, 

тобто накладатися одна на іншу в області ν, що мало місце в моделях [72]. Для 

виключення цього явища необхідно, щоб радіус кола в кутах електродної системи 

дорівнював половині ширини електрода. При таких умовах, очевидно, зони η і ν 

вироджуються. У свою чергу це виключить ефект нашарування, а також спро-
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стить обчислення коефіцієнта перетворення. Рівність діаметра кола ширині елек-

трода, як одина з характерних ознак, захищена патентом [156]. 

 

 

Рис. 3.30. Виключення ефекта накладення силових ліній поля 

 

У результаті для ДКД, виконаних за товстоплівковою технологією, електричне 

поле буде визначатися чотирма складовими Gλ, Gξ, Gμ і Gχ (рис. 3.28, 3.29). Тому 

повний вираз (3.42) для коефіцієнта перетворення ДКД з урахуванням прийнятої 

топологічної моделі набуде такого вигляду: 

 

 . (3.44) 

 

Для отримання аналітичних виразів за кожною складовою у рівнянні (3.44) 

використовувалися результати досліджень, проведені в [154, 157-159]. Послідовні 

математичні викладення і аналіз вкладу кожної зони в коефіцієнт перетворення 

ДКД (3.44) були детально розглянутіі в [146, 147]. Наприклад, для основної скла-

дової, котра враховує внесок силових ліній поля, обмеженого періодично повто-

рюваними ламелями електродної системи, складова коефіцієнта перетворення має 

вигляд 
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 , (3.45) 

де: K – це повний еліптичний інтеграл першого роду; k1 та k1' – модулі еліптичних 

інтегралів; N - кількість потенціальних електродів; L2 - довжина електродної сис-

теми. 

 

Інші складові рівняння (3.44) визначаються за допомогою аналогічних виразів 

через відношення еліптичних інтегралів з відповідними модулями. Числові оцінки 

складових топологічної моделі та експериментальні дослідження, проведені в 

[146, 147, 160], дають змогу зробити такі основні висновки. 

1. Застосування топологічної моделі для розрахунку коефіцієнта 

перетворення об'ємного адмітанса ДКД дозволило вирішити задачу тримірного 

(3D) розподілу поля верхньої півплощини за допомогою двовимірних (2D) 

методів теорії функцій комплексної змінної. 

2. Для біосенсорних ДКД з типовими розмірами 2 × 3 мм внесок крайових 

ефектів не перевищує 10-15%, а внесок торців у загальну функцію перетворення 

може перевищувати 30%. 

3. Для товстоплівкової технології при товщині фольги 18 мкм, однаковій 

ширині електрода і зазору, що дорівнює 50 мкм (100 мкм), похибка розрахунку 

може досягати 40% (25%). При тих же умовах і товщині фольги 35 мкм ця 

похибка може досягати 60% (40%). При товщині електродів ДКД більше 5 мкм 

облік товщини при однаковій ширині електрода і зазору обов'язковий практично 

для всіх зазорів. 

4. При зазорі, рівному ширині електродів, лінійне збільшення зазору від 100 

до 300 мкм викликає практично лінійне зростання константи кондуктометричного 

давача від 0,5 до 1,5 мкм
-1

 і відповідно лінійний спад коефіцієнта перетворення 

від 2 до 0,7 мкм
-1

. 

Запропоновані моделі і методи обчислення функції перетворення ДКД ра-

зом із стабілізацією товщини мембрани дозволяють оптимізувати геометрію елек-

тродної системи, стабілізувати чутливість перетворення, що важливо, наприклад, 

 1
2

1

2 ( )
1

( )

G K k
N L

K k




 





140 
 

 

при побудові імпедансних вимірювальних систем для багатоканальних біосенсор-

них аналізаторів [161, 162]. 

 

3.4 Висновки до розділу 3 

 

 1. В області кріогенних температур (13-24 К) через значне зниження пито-

мої провідності платини виникають частотні похибки термометрів, обумовлені 

поверхневим ефектом в проводі чутливого елемента (особливо при великому 

діаметрі дроту). Величина похибки на частоті 75 Гц перевищує 0,1 мК. Для 

випадків, коли похибка вимірювання повинна бути менше ніж 0,1 мK, вплив по-

верхневого ефекту слід враховувати навіть на частоті 25 Гц. 

 2. При вимірюванні високої температури за допомогою приладів постійного 

і змінного струму можливі відмінності в результатах на рівні десятих часток мК 

навіть при порівняно низьких частотах (75 Гц). Тому фактор шунтування слід 

враховувати при наступному можливому коригуванні МТШ 90. Теоретичний 

аналіз моделі вказує на необхідність експериментального дослідження розгляну-

тої частотної похибки СПТО і введення індивідуальної поправки до результату 

вимірювання за аналогією введення поправки на ненульову потужність роз-

сіювання. 

 3. Запропонована модель чотириелектродного кондуктометричного давача 

дає змогу розрахувати функцію перетвореня для типової конструкції, геометрія 

якої може змінюватись у широких межах. При цьому вирішуються завдання двох 

типів. Маючи на меті отримання мінімальної заданої похибки чотириелектродно-

го кондуктометричного давача, визначають вимоги до геометрії його електродної 

системи. Якщо в силу тих чи інших причин (зниження вимог до метрологічних 

характеристик мостів, швидкість заливки, технологічність або дешевизна вико-

нання) геометричні розміри давача задані, а величина похибки - істотна, то за до-

помогою запропонованих моделей можна визначити розмір поправки до констан-

ти давача. Це дозволить зменшити величину систематичної похибки обчислення 

константи давача. 
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 4. Використання методів лінійної інтерполяції і еквівалентних трикутників 

для корекції неідеального профілю внутрішньої поверхні центральної трубки дало 

змогу істотно від 2 до 12 разів зменшити як систематичну, так і випадкову скла-

дову похибки обчислення константи давача. 

 5. В силу малої відстані між електродами модулі електрохімічного і 

об'ємного імпедансу для диференціальних ДКД є величинами одного порядку. 

Для буферних розчинів, які застосовуються в біосенсориці, зміна властивостей, 

притаманних послідовній чи паралельній схемі заміщення відбувається в діапа-

зоні робочих частот, більших за 100 кГц при відношенні ємності подвійного шару 

до об'ємної ємності CD/СВ> 10
4
. Ця зміна відбувається при малих значеннях тан-

генса фазового кута. Тому для буферних розчинів, використовуваних в біосенсор-

них вимірах на частотах до 100 кГц, фазовим зсувом, обумовленим струмом 

зміщення, можна знехтувати. Теоретично доведено і експериментально підтвер-

джено, що двоелементна схема заміщення ДКД, в реальних умовах використання 

в біосенсорних системах, може ідентифікуватися як послідовна ємнісна. 

 6. У прямих кутах гребінчастої електродної системи ДКД, по-перше: пору-

шується розрахунковість моделі, а по-друге: через підвищення щільності силових 

ліній струму відбувається перегрівання досліджуваного розчину. Округлення 

прямих кутів електродної системи дає можливість в 8-10 разів зменшити похибку 

визначення функції перетворення системи планарних електродів гребінчастої 

структури з заданими геометричними розмірами. Встановлено, що для біосесорів 

з типовими розмірами 2 × 3 мм внесок крайових ефектів не перевищує 10-15%, а 

внесок торців у загальну функцію перетворення може перевищувати 30%. При 

однаковій ширині електродів і зазору, розміри якого менше 100 мкм, впливом 

крайових ефектів можна знехтувати з похибкою меншою 2%. 

 7. Спираючись на ту чи іншу технологію нанесення електродів, можна 

отримати розрахункове значення функції перетворення ДКД і оцінити метрологі-

чні характеристики, зокрема, методичну похибку, яка обумовлена товщиною гре-

бін-частих електродів. Для технологій, що забезпечують тонкі плівки в частки 

мкм (фотолітографія), цим фактором можна знехтувати. Але для дешевих 
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варіантів ДКД, що використовують, наприклад, технологію травлення фольгова-

ного склотекстоліту, буде виникати досить суттєва помилка в розрахунках. При 

товщині електродів ДКД більше 5 мкм урахування товщини при однаковій ши-

рині електрода і зазору обов'язковий практично для всіх зазорів. 

 8. Застосування топологічної моделі для розрахунку функції перетворення 

об'ємного адмітанса ДКД дозволило вирішити задачу тривимірного (3D) розпо-

ділу поля верхній півплощині за допомогою двомірних (2D) методів теорії функ-

цій комплексної змінної. 

 

Перелік джерел із загального списку використаних джерел, на які є посилання у 

розділі 3: [61], [116], [119] – [162]. 
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РОЗДІЛ 4 

РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ КІЛ, ІНВАРІАНТНИХ 

ДО НЕІНФОРМАТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ 

ІМПЕДАНСНИХ ТК ДАВАЧІВ 

 

4.1 Загальні принципи побудови прецизійних ТК вимірювальних кіл 

 

4.1.1 Двоканальні методи перетворення: компенсаційно-мостові та  

логометричні 

 

Класифікація методів прямих вимірювань, що розглянута в [2, 163], спи-

рається на два критерії: часовий (алгоритмічний) і просторовий (структурний). 

Відповідно до них виділені два основні методи вимірювання: метод зіставлення і 

метод зрівноваження. Метод зіставлення здійснюється «за один прийом, пара-

лельно, теоретично миттєво, при одночасному використанні всіх застосовуваних у 

даному випадку засобів вимірювання». Структурна схема приладів зіставлення 

представляє собою послідовний ланцюжок вимірювальних перетворювачів. Отже, 

такі прилади мають одноканальниу структуру. Кожен елемент структурної схеми 

несе рівноцінний внесок у загальну похибку приладу. 

Метод зрівноважування здійснюється послідовно в часі, результат виходить 

з деякою затримкою. Перетворення за методом зрівноваження в просторі полягає 

в порівнянні двох сигналів шляхом приведення до нуля різницевого сигналу на 

виході пристрою порівняння (ПП). Тому структурна схема приладів зрівноважен-

ня має два канали перетворення фізичних величин x і x0 [2]. Основні типи струк-

турних схем приладів зрівноваження наведені в таблиці 4.1. Пристрій УС виконує 

функції пристрою віднімання, xс = x-x0. Для досягнення рівноваги служить 

зовнішній зворотний зв'язок. Керуючий вплив формується системою обробки 

(СО). Метод зрівноважування використовують, як правило, для вимірювання па-

сивних величин параметрів імпедансу і пов'язаних з ними неелектричних величин 

(температури, концентрації речовини та ін.). Метрологічні властивості визнача-
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ються тільки похибкою регулюючого елемента (багатозначної міри, магазину або 

масштабного перетворювача), стабільністю взірцевої міри і чутливістю пристрою 

порівняння. 

Подальша градація просторового (структурного) критерію класифікації 

приладів спирається на чотири типи вимірювальних операцій: відтворення, 

порівняння, вимірювальне і масштабне перетворення. Такий підхід дає змогу 

виділити до двох десятків методів вимірювань [2]. Але, застосовуючи тільки та-

кий набір ознак, ми випускаємо з уваги одну з найважливіших властивостей 

зрівноважених методів. Добре відомо, що зрівноважені мостові методи перетво-

рення повністю інваріантні до параметрів генератора живлення (амплітуди і ча-

стоти). Цей висновок можна зробити, спираючись на загальну теорію інваріант-

ності у вимірювальній техніці [6]. З неї випливає, що для виключення впливаючої 

величини на результат перетворення необхідно і достатньо в структурі перетво-

рювача мати два канали, по яких передається корисний сигнал і сигнал величини, 

що впливає. З іншого боку, добре відомий логометричний метод, який полягає в 

порівнянні двох сигналів шляхом їх перетворення у відношення. Тому структурна 

схема вимірювального кола побудованого за логометричним методом також має 

два канали [164]. Але пристрій порівняння ПП виконує функції пристрою ділення, 

xс = x / x0, таблиця 4.1. Зворотний зв'язок відсутній. Логометричний метод зазви-

чай застосовується для вимірювання двох активних фізичних величин, струмів 

або напруг. Вперше метод використовував Антоніо Беккерель (дідусь відкривача 

радіоактивності), який в один час з Омом досліджував вплив опору провідника на 

силу струму в ланцюзі [11]. Він вперше використав диференціальний гальвано-

метр, забезпечив незалежність результатів вимірювання від дрейфів гальванічної 

батареї, але опублікував свої результати роком пізніше після публікації Ома. Далі 

більш швидкими темпами розвивалися зрівноважені методи вимірювання на ос-

нові мостових кіл. Їх історія розвитку найбільш повно представлена в [11, 14] і 

коротко розглянута в розділі 1. 
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Таблиця 4.1 

Структурні схеми мостових та логометричних методів вимірювання 
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Розглянемо спільні та відмінні ознаки розглянутих типів приладів. До за-

гальних структурних ознак приладів логометричного і мостового типу слід відне-

сти наявність двох каналів перетворення та одного джерела живлення. Відмінни-

ми структурними ознаками приладів логометричного і мостового типу є: 

- різні функції перетворення пристрою порівняння ПП, для мостових прила-

дів це функція віднімання, а для логометричних – це функція ділення. 

- у мостах є зовнішня зворотний зв'язок за управлінням, а в логометрах – 

немає; 

- мостові кола застосовують тільки для вимірювання пасивних величин, а 

логометричні можуть використовуватися для вимірювання активних величин. 

На сучасному етапі важливим завданням виявилася автоматизація процесу 

зрівноваження. Через складність, зростання габаритів установки і її вартості ав-

томатизація процесу зрівноваження в чотириплечих мостах практичного застосу-

вання не набула. Для автоматичного зрівноваження зручно використовувати мас-

штабні перетворювачі (керовані кодом дільники напруги або струму). Згодом такі 

схеми були названі компенсаційно-мостовими вимірювальними колами (КМВК) 

[165, 166]. 

Спільними структурними ознаками чотириплечих мостів і КМВК є такі 

ознаки: 

- у структурі завжди можна виділити дві гілки; 

- процес перетворення заснований на зрівноважуванні (компенсації) двох 

активних величин струмів або напруг, створюваних одним загальним джерелом 

живлення; 

- для зрівноваження використовується зовнішній зворотний зв'язок по 

управлінню. 

Відмінними ознаками чотириплечих мостів і КМВК є наступні ознаки: 

- у КМВК для зрівноваження різноманітних фізичних величин у гілках мо-

жуть бути включені вимірювальні (ВП) і \ або масштабні перетворювачі (МП), в 

тому числі й з регульованим коефіцієнтом перетворення, в чотириплечих мостах 

для зрівноваження застосовують багатозначні міри; 
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- у КМВК в явному вигляді не можна виділити чотири плеча, а в мостах це є 

визначальною ознакою. 

На основі розглянутих ознак можна розвинути існуючу [2] класифікацію за-

собів вимірювання. Використання додаткової структурної ознаки, такої як на-

явність двох каналів, дозволяє мостові і логометричні методи об'єднати в один 

тип прецизійних приладів – тип двоканальних приладів, інваріантних до пара-

метрів джерела живлення. Тим самим це дозволить використовувати такі методи 

для розробки оптимальних приладів у показниках точність/складність/вартість. 

Така класифікація представлена в таблиці 4.1. 

 

4.1.2 Логометричні перетворення в прецизійних ТК вимірювальних 

колах 

 

Логометричні методи перетворення отримали широкий розвиток при ство-

ренні АЦП. Найбільш широко відомі два типи логометричних АЦП. Це АЦП на 

основі подвійного інтегрування і АЦП з використанням дельта / сигма модулятора 

(Δ/Σ АЦП) [167]. На рис. 4.1 представлена функціональна схема АЦП подвійного 

інтегрування.  

 

 

Рис. 4.1. Схема логометричного перетворювача подвійного інтегрування 

 

Схема містить інтегратор (операційний підсилювач ОР, резистор R і кон-

денсатор C), два перемикача S1 і S2, пристрій порівняння В, формувач інтервалів 
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часу n1/n2. Алгоритм роботи заснований на двох тактах. У першому такті ключі S1 

і S2 знаходяться у верхньому положенні, а інтегратор заряджається вхідною 

(невідомою) напругою U1. Час заряду T1 визначається цілим числом періодів n1 

генератора тактових імпульсів тривалістю T0. У другому такті ключі S1 і S2 пере-

кидаються в нижнє положення, а інтегратор розряджається напругою U2, яку ча-

сто називають опорною. Час розряду T2 визначається цілим числом періодів n2 ге-

нератора тактових імпульсів і, як правило, знаходиться в діапазоні (0 - 2T1). На 

входах пристрою В порівнюються дві напруги на виході інтегратора, величина 

яких визначається зарядом Q на одиницю ємності C (Ui = Qi/C). Оскільки ємність 

інтегратора в обидвох тактах не міняється, то порівнюючи напруги, ми порівнюєм 

заряди. Кількість заряду, який накопичується в кожному такті, описується 

наступним рівнянням: 
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З умови рівноваги зарядів Q1 = Q2 і рівняння (4.1) випливає: 
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де N – цифровий код, результат перетворення. 

 

АЦП подвійного інтегрування має зворотний зв'язок, у структуру якого 

входять перемикачі S1, S2 і формувач інтервалів часу n1/n2. Величина постійної ча-

су інтегратора вибирається кратною цілому числу періодів мережевої перешкоди. 

Для точних і чутливих приладів постійна часу знаходиться в межах (20 мс - 1 с), 

отже, значення ємності велике (0.1- 3 мкФ). Конденсатор інтегратора заряджаєть-
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ся до повної напруги (використовується весь динамічний діапазон ОР). Тому по-

хибка лінійності перетворення в таких АЦП обмежена коефіцієнтом абсорбції 

конденсатора С. Найкращі характеристики мають поліпропіленові конденсатори. 

Але і вони забезпечують нелінійність перетворення не краще (0,02-0,03)%. Ще й 

тому АЦП подвійного інтегрування мають, як правило, динамічний діапазон пе-

ретворення в 12 біт (ICL71ХХ, К572ПВ2, ПВ5). Іноді він досягає рівня 18 біт, 

наприклад, MAX132. Але розширення динамічного діапазону (≈3-4 біт) в остан-

ньому досягається завдяки наявності двох постійних часу інтегратора. Через втра-

ту чусливості при розміні двох постійних часу виникає нелінійність на рівні 

(0,0015-0,006)%. Що в підсумку відповідає лінійності перетворення АЦП на рівні 

15 біт. У результаті того, що процеси заряду і розряду здійснюються послідовно в 

часі, час повного перетворення в чотири рази більший, ніж час інтегрування, який 

власне визначає шумову смугу АЦП. 

Іншим відомим типом логометричного перетворювача є АЦП з Δ/Σ модуля-

тором. Його функціональна схема показана на рис. 4.2. 

 

 

Рис. 4.2. Схема логометричного перетворювача з Δ/Σ модулятором 

 

Схеми на рис. 4.1 і 4.2 є близькими за складом. Δ/Σ АЦП містить інтегратор 

Int, компаратор К у прямому зв'язку, а також ключ S у зворотному зв'язку. Напру-

га U1 надходить на один з входів пристрою порівняння В. На інший вхід В надхо-

дить або + U2, або - U2. Різницевий сигнал надходить послідовно на вхід інтегра-

тора Іnt і компаратора К. Незважаючи на близький склад з АЦП подвійного інтег-
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рування, функції, що виконують окремі елементи, істотно відрізняються. Так, 

компаратор К є однобітний АЦП, а ключ S з джерелом напруги U2 відповідно од-

нобітний ЦАП. Перетворення відбувається на високій частоті. Причому елемен-

том, що задає струм інтегратора, є не опір а імпеданс конденсатора, який переми-

кається з частотою 48 (96) кГц [168]. Далі потік однобітної інформації надходить 

на дециматор D (fS), в якому частота перетворення знижується, потік однобітної 

інформації перетворюється в паралельний цифровий код N. 

Завдяки тому, що на вхід інтегратора надходить різницева напруга, на його 

виході буде так само мала напруга. Постійна часу інтегратора і, отже, його 

ємність можуть мати мінімальне значення (С = 20-30 пФ). До коефіцієнта абсорб-

ції конденсатора вимоги не висуваються. В результаті нелінійність Δ/Σ АЦП на 

два порядки краща, ніж у АЦП подвійного інтегрування і становить (2-15) ppm. 

Як правило, конденсатор інтегратора виготовляється по on-chip технології, що дає 

змогу істотно зменшити площу монтажу. Перенесення частоти перетворення в 

область високих частот дозволило оптимізувати співвідношення сигнал\завада. Це 

в сукупності з вбудованим цифровим фільтром дає можливість реалізувати ди-

намічний діапазон перетворення в 16-24 біт при однаковому з АЦП подвійного 

інтегрування часі перетворення. 

З рис. 4.1 і 4.2 так само витікає, що при реалізації пристрою порівняння в 

логометричних АЦП обох типів застосовуються схеми зі зворотним зв'язком по 

управлінню, засновані на зрівноважуванні заряду. Цей висновок, поряд із зазна-

ченою раніше наявністю двох каналів, дозволяє логометричні й мостові методи 

об'єднати в один метод зрівноваження різних фізичних величин. У мостових ме-

тодах - це струми або напруги, а в логометричних – це електричний заряд. 

 Обидва типи логометричних АЦП (подвійного інтегрування і Δ/Σ) в біль-

шості випадків є АЦП постійного струму. Реалізацію режиму вимірювання на 

змінному струмі із застосуванням вольтметра або АЦП постійного струму пред-

ставимо у вигляді структури модулятор/демодулятор (МДМ перетворення), рис. 

4.3, де вимірювальне коло (міра Z0 об'єкт вимірювання ZX) підключається до ви-
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ходів модулятора (М) і входів демодулятора (ДМ). Вхід модулятора підключаєть-

ся до джерела напруги постійного струму (U0). 

 На виході демодулятора діє напруга постійного струму. Відповідно, він мо-

же підключатися до вимірювача постійного струму (V). МДМ структури широко 

використовувалися при розробці операційних систем. У 70 – 80-х роках минулого 

століття це був основний спосіб реалізації прецизійних операційних підсилювачів 

з мінімальною напругою зміщення. 

 

Рис. 4.3. Схема принципу роботи МДМ перетворення чотиризатискного об’єкту 

 

Способів реалізації МДМ перетворення існує велика кількість. Відзначимо, 

що вперше в трансформаторних мостах МДМ структура, як комплекс у вигляді 

генератор\синхронно-фазовий фільтр, була опублікована в [169]. На даний час в 

МДМ перетворенні, як правило, модулятор і демодулятор керуються одним сиг-

налом і мають однакову схему реалізації, яка залежить від необхідної форми сиг-

налу, що живить об’єкт вимірювання. 

 

 

Рис.4.4.Функціональні схеми М та ДМ перетворювачів а) для гармонічних  

сигналів і б) сигналів типу меандр 
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Модулятор, який є генератором напруги гармонічної форми, наведено на 

рис.4.4 а). Його основу складає помножувальний ЦАП (наприклад, на основі мат-

риці R/2R), на цифровий вхід якого подається код синусоїдального сигналу [170]. 

Модулятор, який є генератором напруги за формою меандр, наведено на рис.4.4 

б). Його основу складає аналоговий інвертор на операційному підсилювачі А і 

ключ S2, який керується цифровим сигналом fM. Як правило, обидва типи лого-

метричних АЦП (подвійного інтегрування і Δ/Σ) мають диференціальні входи для 

вимірюваної напруги UX = U1 і опорної напруги UREF = U2. Цю особливість кон-

струкції можна використовувати для спрощення реалізації МДМ перетворення. 

На рис.4.5 показана схема вимірювального кола змінного струму для термокон-

дуктометричних давачів. У ній перетворення напруги постійного струму в напру-

гу змінного струму, і навпаки, здійснюється без застосування активних елементів 

(операційних підсилювачів та ін.), що призводить до спрощення пристрою і зни-

ження споживання енергії [171]. 

 

 

Рис. 4.5. Логометричний вимірювач імпедансу змінного струму 

 

На схемі пара ключів S1 і S2 виконуює функцію модулятора, а дві інших па-

ри ключів S3, S4 і S5, S6 – функцію демодулятора відповідно опорної і вимірюваль-

ної напруги. Вимірювальне коло (ВК) являє собою послідовно включені взірцеву 

міру R0 і об'єкт вимірювання ZX. Щоб не обтяжувати рисунок, опори підвідних 
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проводів не наведено. Як правило, один з виводів джерела постійної напруги 

(точка А) підключають до загального проводу. Але для зниження рівня синфазно-

го сигналу на входах АЦП легко перейти до режиму, в якому модулятор викори-

стовується як генератор напруги з парафазним виходом. у цьому випадку до за-

гального проводу можна підключити точку Б, рис. 4.5. 

Два канали із диференціальними входами дають змогу забезпечити інварі-

антність перетворення до таких факторів, як параметри живлячого генератора 

(амплітуда напруги або струму, частота) і опір підвідних проводів. На рис. 4.6 

представлена функціональна схема пристрою для вимірювання температури. Вона 

призначена для вимірювання приросту опору температурних давачів і легко пере-

будовується під заданий діапазон вимірювання. Може використовуватись для ви-

мірювання температури із високою чутливістю у вузькому діапазоні або для вимі-

рювання температури в шкалі Цельсія. 

 

 

Рис.4.6. Схема логометричного перетворювача для вимірювання температури 

 

Схема являє собою комбінацію чотириплечого моста і логометричного 

АЦП. Уявімо, що опір Rt складається з двох складових Rt = Rt0 + ΔRt, де Rt0 - опір 

ТПС при t = 0 °C. Тоді вирази для вхідних напруг АЦП матимуть вигляд 
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Мостове коло балансують за нульової температури, коли ΔRt = 0. Умова 

рівноваги: 
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Підставляючи три останніх рівняння в (4.3), отримаємо 
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Звідки випливає, що схема на рис.4.6 має лінійну функцію перетворення 

щодо приросту опору ΔRt. Лінійність забезпечується завдяки тому, що опорна 

напруга U2 пропорційна струму через об'єкт вимірювання. Схема на рис. 4.6 про-

ста і ефективна, але має кілька недоліків. 

По-перше, значна кількість мір опору із своїми кінцевими температурними 

коефіцієнтами. По-друге, відсутнє чотиризатискне підключення об'єкта вимірю-

вання. В результат перетворення входить опір підвідних проводів низькопотенці-

альної частини ТПС. У підсумку ці недоліки призводять до суттєвих температур-

них дрейфів результату вимірювання. 

 

 

Рис. 4.7. Схема логометричного перетворювача для вимірювання температури з 

покращеною стабільністю 
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Зазначених недоліків позбавлена схема, що зображена на рис. 4.7. У цій 

схемі замість дільника на резисторах R1 та R2 використовується трансформатор-

ний міст з тісним індуктивним зв'язком між обмотками m1 і m2. Умова рівноваги 

має вигляд 
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Стабільність результатів вимірювання для цієї схеми на порядок вище, ніж у по-

передньої схеми, рис. 4.6. Таку схему можна використовувати для побудови тер-

мометричних приладів у калориметрії, де потрібно у вузькому діапазоні вимірю-

вання мати гранично високу стабільність і мінімальне значення одиниці молод-

шого розряду. У таких схемах переважну роль відіграють не електричні перешко-

ди, чий спектр, як правило, лежить вище 0,1 Гц і добре пригнічується фільтрами 

аналоговими або цифровими. На перший план виходять перешкоди, обумовлені 

нерівномірністю теплового поля в чутливих елементах міри і об'єкта вимірюван-

ня. Наприклад, у вузькому діапазоні вимірювання збільшення потужності роз-

сіювання на взірцевій мірі опору в два рази може змістити результат вимірювання 

на 3,5-4,0 тисячі одиниць молодшого розряду. Коливання температури навко-

лишнього середовища, внутрішніх або зовнішніх термостатів викликають відхи-

лення від середнього в результатах вимірювання. Спектр такого роду перешкод 

розташовується нижче 0,1 Гц. І для ефективного їх подавлення необхідно викори-

стовувати вузькополосу цифрову фільтрацію.  

Відзначимо, що кращі Δ/Σ АЦП мають нелінійність перетворення 2-8 ppm. 

Тому схема на рис. 4.7 дає змогу реалізувати ТК прилади у вузькому до 10 К 

діапазоні лінійність і стабільність вимірювань температури на рівні 0,1-0,03 мК. 

Якщо необхідні більш високі метрологічні характеристики, то необхідно перехо-

дити до розгляду зрівноважених КМВК на основі індуктивних дільників з тісним 

магнітним зв'язком. 
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4.1.3 Фрактальний алгоритм аналізу з використанням фігури  

подібності у вигляді чотириполюсника для забезпечення лінійності КМВК 

 

Фрактальний аналіз все більш часто використовується для дослідження 

структур масштабно-інваріантних мереж, що мають властивості самоподібності 

[172]. При дослідженні структурних схем КМВК він дає можливість використо-

вувати властивості самоподібних фігур (чотириполюсників) при зміні масштабу 

структури КМВК з метою отримання функції перетворення, інваріантної до неін-

формативних параметрів об'єкта вимірювання. Алгоритм аналізу в якості перехо-

ду за масштабом містить чотири стадії. На кожній із стадій для побудови елек-

тричної моделі ми використовуємо як фігуру подібності чотириполюсник. На 

першій стадії розглядаємо модель КМВК в цілому як чотириполюсник. На другій 

стадії розглядаємо структуру КМВК як комбінацію двох гілок. На третій стадії 

розглядаємо структуру гілок. І на четвертій стадії ми розглядаємо модель об'єкта 

вимірювання та міри порівняння як «Н» -подібний чотириполюсник. На всіх 

стадіях чотириполюсники, що розглядаються, є чотириполюсниками певного типу 

відповідно до критеріїв в [173]. По-перше, чотири полюси виділені в два вхідних і 

два вихідних полюса. По-друге, вхідні і вихідні струми в кожній парі полюсів 

рівні (I1 = I1* і I2 = I2*, рис.4.8), тобто чотириполюсник регулярний [173]. 

 

 

Рис. 4.8. Модель КМВК у вигляді чотириполюсного об’єкта 

 

На першій стадії представимо КМВК у вигляді чотириполюсника (рис.4.8), 

до входу якого підключено джерело збудження ДЗ з внутрішнім опором Zi, а до 
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виходу підключено детектор рівноваги ДР з вхідним опором ZН. На відміну від 

[80] ми розглядаємо чотириполюсники зі структурою, симетричною відносно го-

ризонтальної лінії. Відомо [173], що у зрівноваженому чотириполюснику повинні 

виконуватися наступні умови: U1
S
 = U1

N
 і U2

S
 = U2

N
. Для зрівноваженого КМВК 

необхідним є тільки остання умова. Тому, строго кажучи, КМВК у термінології 

класичних чотириполюсників є «напівзрівноваженим» чотириполюсником. Але, 

якщо в [80] гілки L
S
 та L

N
 мали різну структуру, бо використовувались для синте-

зу вимірювальних кіл із "Т"-подібною схемою заміщення об’єктів, то в моделі на 

рис.4.8 гілки побудовані за однаковою стуктурою. Математичною моделлю 

КМВК, як чотириполюсника, в загальному вигляді є матричне рівняння: 
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У теорії чотириполюсників відомі шість форм запису цього рівняння [174, 

175], які представлені в таблиці 4.2. 

 

 Таблиця 4.2 

Параметри холостого ходу та короткого замикання в рівняннях перетворення  

зрівноважених вимірювальних кіл 

Параметри матриці |P| U1, U2 I1, I2 U1, I2 I1, U2 U1, I1 U2, I2 

Параметри матриці |Q| I1, I2 U1, U2 I1, U2 U1, I2 U2, I2 U1, I1 

Параметри матриці |L| |Z| |Y| |H| |G| |A| |B| 

Параметри складної 

матриці 
|Z|=Σ|Zi| |Y|=Σ|Yi| |H|=Σ|Hi| |G|=Σ|Gi| |A|=П|Ai|  

 

Перші п'ять форм мають відомий функціональний зв'язок між параметрами 

складної матриці, а перші чотири форми (при парному числі i), крім того, відоб-

ражають симетрію структурних елементів КМВК – L
S
 і L

N
 відносно горизонталь-

ної лінії, рис. 4.8. 
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На другій стадії представимо КМВК у вигляді двох гілок, кожна з яких так 

само є чотириполюсником. В одній з гілок укладений об'єкт вимірювання, позна-

чимо її параметри - L
NC

. В іншій гілці укладена міра, позначимо її параметри - L
SC

. 

У цьому випадку елементи КМВК - L
S
 і L

N
 (рис. 4.8) набувають конкретної струк-

турної інтерпретації. В теорії мостів відомі схеми порівняння напруги і схеми 

порівняння струму [176]. В теорії чотириполюсників відомі чотири схеми вклю-

чення двох чотириполюсників по входу і виходу. Дві з них це схеми з послідовно-

послідовним включенням (позначимо схеми типу S/S), паралельно-послідовним 

включенням (схеми типу P/S), які слід віднести до схем порівняння напруг. Дві 

інші - це схеми з послідовно-паралельним включенням (схеми типу S/P) і пара-

лельно-паралельним включенням (схеми типу P/P), які слід віднести до схем 

порівняння струмів. Розглянемо докладніше схему типу S/S з послідовно-

послідовним включенням гілок, рис. 4.9. 

 

 

Рис. 4.9. Структурна схема моста типу S/S  

 

Згідно з таблицею 4.2 співвідношення між напругами і струмами на вході і 

виході КМВК має вигляд системи рівнянь в Z-параметрах:  

 

 

SC NC SC NC

1 11 11 1 12 12 2

SC NC SC NC

2 21 21 1 22 22 2

( ) ( )

( ) ( )

U Z Z I Z Z I

U Z Z I Z Z I

    


   
. (4.10) 

 

За визначенням КМВК буде зрівноважена, коли напруги на виході гілок бу-

дуть рівні за амплітудою і протилежні за знаком. Тоді U2 = 0. Але за умови від-

сутності напруги на виході, струм через детектор так само буде відсутній. Тому 

I2=0. Таким чином, для зрівноваженої КМВК система (4.10) набуде вигляду 
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SC NC

1 11 11 1

SC NC

21 21 1

( )

( ) 0

U Z Z I

Z Z I

  


 
. (4.11) 

 

Оскільки КМВК підключена до генератора струму ГС, то за визначенням I1 

≠ 0. Тоді з другого рівняння системи (4.10) отримаємо рівняння рівноваги: 

 

 
SC NC

21 21Z Z . (4.12) 

 

Тут і далі знак мінус ми опустили, оскільки він означає, що напруги на ви-

ході гілок віднімаються. Основні співвідношення для послідовно-послідовної 

схеми типу S/S занесемо в таблицю 4.3. Подібний аналіз можна провести для ре-

шти трьох схем типу S/P, P/S і P/P. В них джерело збудження представлено у ви-

гляді генератора струму (ГС) або генератора напруги (ГН), а детектор рівноваги 

відповідно – у вигляді детектора напруги (ДН) або детектора струму (ДС). Ре-

зультати для зручності так само зведені в таблицю 4.3. 

 

Таблиця 4.3 

Умови рівноваги, що представлені в параметрах гілок КМВК 

Тип S/S S/P P/S P/P 

Схема 

підключен

ня 

    Умова 

рівноваги 
2

2

0,

0

U

I

 

  
2

2

0,

0

I

U

 

  
2

2

0,

0

U

I

 

  
2

2

0,

0

I

U

 

  

Вимоги до 

матриці |L| 
0

,

21




Z

ZL

 0

,

21




H

HL

 0

,

21




G

GL

 0

,

21




Y

YL

 

Рівняння 

рівноваги 

SCNC ZZ
2121



 

SCNC HH
2121



 

SCNC GG
2121



 

SCNC YY
2121
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Звідси узагальнене рівняння рівноваги можна записати як рівність взаємних 

параметрів L-матриці (4.9): 

 

 
SCNC LL
2121

 , де  GHYZL ,,,  (4.13) 

 

На третій стадії представимо кожну з гілок у вигляді трьох послідовно 

включених чотириполюсників, рис. 4.10. Процес зрівноважування моста полягає у 

приведенні до рівності параметрів зразкової гілки і гілки об'єкта, що входять в 

рівняння (4.13). Для цього в гілках мають бути передбачені додаткові вимірю-

вальні або масштабні перетворювачі. Вони в загальному випадку так само є чоти-

риполюсниками, які можуть розташовуватися на вході або на виході кожної гілки.  

 

 

Рис. 4.10 Структурні схеми гілок моста 

 

 На четвертій стадії задамося структурою чотириполюсників об'єкта 

вимірювання і взірцевої міри. У розділах 2 і 3 розглянута імпедансна електрична 

модель термо- і кондуктометричних давачів у вигляді H-подібного чотириполюс-

ника, рис. 4.11а. Таку ж структуру матиме чотириполюсник взірцевої міри, рис. 

4.11б. 
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Рис. 4.11. Еквівалентні схеми а) об’єкта вимірювання та б) взірцевої міри 

 

Нижче представлені Z-матриці об'єкта вимірювання  

 
1 2 X X11 12

X 3 4 X21 22

NN NN

NN

NN NN

Z Z Z ZZ Z

Z Z Z ZZ Z

 
 

 
Z  (4.14) 

і взірцевої міри  

 
0430

0021

2221

1211

ZrrZ

ZZrr

ZZ

ZZ
SSSS

SSSS

SS




Z . (4.15) 

 

Відомо, що при каскадному з'єднанні чотириполюсників їх А-параметри пе-

ремножуються. Тому гілки моста на рис. 4.10 зручно описувати матрицями в А-

параметрах. Уявімо А-параметри об'єкта вимірювання та міри параметрами імпе-

дансних моделей (4.14), (4.15). Після нескладних перетворень для гілки об'єкта 

отримаємо 

 

 12 11 11 22
11 11 11 11 21 12 21

21 21 21 21

NP NQ NN NNNN
NC NP NQ NP NQ NP NQ

NN NN NN NN

A A Z Z
A A A A A A A

Z Z Z Z

   
        

   
; (4.16) 

 12 11 11 22
12 11 12 11 22 12 22

21 21 21 21

NP NQ NN NNNN
NC NP NQ NP NQ NP NQ

NN NN NN NN

A A Z Z
A A A A A A A

Z Z Z Z

   
        

   
; (4.17) 

 22 11 11 22
21 21 11 21 21 22 21

21 21 21 21

NP NQ NN NNNN
NC NP NQ NP NQ NP NQ

NN NN NN NN

A A Z Z
A A A A A A A

Z Z Z Z

   
        

   
; (4.18) 

. 22 12 11 22
22 21 12 21 22 22 22

21 21 21 21

NP NQ NN NNNN
NC NP NQ NP NQ NP NQ

NN NN NN NN

A A Z Z
A A A A A A A

Z Z Z Z

   
        

   
. (4.19) 
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Аналогічні вирази можна отримати для гілки міри. З урахуванням позна-

чень, наведених на рис. 4.10, вони будуть мати такий вигляд: 

 12 11 11 22
11 11 11 11 21 12 21

21 21 21 21

SP SQ SS SSSS
SC SP SQ SP SQ SP SQ

SS SS SS SS

A A Z Z
A A A A A A A

Z Z Z Z

   
        

   
; (4.20) 

 12 11 11 22
12 11 12 11 22 12 22

21 21 21 21

SP SQ SS SSSS
SC SP SQ SP SQ SP SQ

SS SS SS SS

A A Z Z
A A A A A A A

Z Z Z Z

   
        

   
; (4.21) 

 22 11 11 22
21 21 11 21 21 22 21

21 21 21 21

SP SQ SS SSSS
SC SP SQ SP SQ SP SQ

SS SS SS SS

A A Z Z
A A A A A A A

Z Z Z Z

   
        

   
; (4.22) 

 22 12 11 22
22 21 12 21 22 22 22

21 21 21 21

SP SQ SS SSSS
SC SP SQ SP SQ SP SQ

SS SS SS SS

A A Z Z
A A A A A A A

Z Z Z Z

   
        

   
. (4.23) 

 

Існують таблиці, що встановлюють взаємний зв'язок між усіма шістьма 

(таблиця 4.2) власними параметрами чотириполюсників [173-175]. З них випли-

ває, що тільки параметри 21L , де  , , ,L Z Y H G  пов'язані з А-параметрами чоти-

риполюсника найбільш простою залежністю, а саме зворотно пропорційною. 

Звідси між параметрами гілки об'єкта і міри, що входять до умов рівноваги (4.12), 

(4.13) і А-параметрами гілок, існують тотожності: 

 

 

21 21

21 22

21 11

21 12

1 /

1 /

1 /

1 /

NC NC

NC NC

NC NC

NC NC

Z A

H A

G A

Y A

 






 

,            

21 21

21 22

21 11

21 12

1 /

1 /

1 /

1 /

SC SC

SC SC

SC SC

SC SC

Z A

H A

G A

Y A

 






 

. (4.24) 

 

Розглянемо схему типу S/S, рис. 4.9. Підставимо до лівої частини рівняння 

(4.12) – рівняння (4.18), а до його правої частини – рівняння (4.22) з урахуванням 

перших рівнянь системи (4.24). В результаті для КМВК в загальному вигляді от-

римаємо наступне рівняння перетворення: 
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, (4.25) 

 

Відзначимо два основних недоліки останнього рівняння. По-перше, зв'язок 

між інформативним параметром об'єкта вимірювання і мірою є нелінійною функ-

цією. По-друге, коефіцієнти рівняння ai,bi, ci, di, залежать не тільки від 

коефіцієнтів передачі масштабних чи вимірювальних перетворювачів, а й від їх 

вхідних і вихідних опорів. Для усунення цих недоліків розглянемо докладніше 

рівняння (4.18) і (4.22). Нехай параметри матриць об'єкта 
NP

A , 
NQ

A  і міри 
SP
A , 

SQ
A

 
відповідають таким умовам: 

 

 
21 21 21 21

22 22

11 11

для об'єкта для міри

0, 0,

, ,

. .

NP NQ SP SQ

NP SP

NQ SQ

A A A A

A const A const

A const A const

    
 

  
 

  

 (4.26) 

 

Тоді рівняння (4.18) і (4.22) істотно спрощуються, оскільки в них залишать-

ся тільки перші доданки. При цьому рівняння рівноваги КМВК (4.12) можна запи-

сати в наступному вигляді: 

 21 21

22 11 22 11

NN SS

NP NQ SP SQ

Z Z

A A A A
  (4.27) 

 

Подібний аналіз можна провести для трьох інших типів схем S/P, P/S і P/P. Його 

результати у вигляді умов вимірювання взаємного імпедансу ТК давачів із ліній-

ною характеристикою перетворення відображені в таблиці 4.4.  

 Співвідношення типу (4.26), що дають змогу зробити рівняння перетворен-

ня КМВК лінійними, накладають певні умови на параметри матриць 
NP

A , 
NQ

A  і 

SP
A , 

SQ
A  і відповідно на режими роботи вхідних і вихідних кіл давача і міри. 
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Таблиця 4.4 

Рівняння перетворення КМВК в А-параметрах чотириполюсника 

Тип схеми S/S S/P P/S P/P 

Зв'язок A з 

Z, H, G і Y 

параметр. 

21 21

21 21

1 ,

1

NC NC

SC SC

Z A

Z A



  

21 22

21 22

1 ,

1

NC NC

SC SC

H A

H A



  

21 11

21 11

1 ,

1

NC NC

SC SC

G A

G A



  

21 12

21 12

1 ,

1

NC NC

SC SC

Y A

Y A



  

В
и

м
о
ги

 л
ін

ій
н

о
ст

і 
д

л
я
 

п
ар

ам
ет

р
ів

 г
іл

о
к
 

о
б

’є
к
та

 

21 21

22

11

0

,

NP NQ

NP

NQ

A A

A const

A const

 





 
21 22

22

12

0

,

NP NQ

NP

NQ

A A

A const

A const

 





 
11 21

12

11

0

,

NP NQ

NP

NQ

A A

A const

A const

 





 
11 22

12

12

0

,

NP NQ

NP

QP

A A

A const

A const

 





 

м
ір

и
 21 21

22

11

0

,

SP SQ

SP

SQ

A A

A const

A const

 





 
21 22

22

12

0

,

SP SQ

SP

SQ

A A

A const

A const

 





 
11 21

12

11

0

,

SP SQ

SP

SQ

A A

A const

A const

 





 
11 22

12

12

0

,

SP SQ

SP

SP

A A

A const

A const

 





 

Рівняння 

перетворе

ння 

21 21

22 11 22 11

NN SS

NP NQ SP SQ

Z Z

A A A A
  21 21

22 12 22 12

NN SS

NP NQ SP SQ

Z Z

A A A A
  21 21

12 11 12 11

NN SS

NP QP SP SQ

Z Z

A A A A
  21 21

12 12 12 12

NN SS

NP NQ SP SQ

Z Z

A A A A
  

 

Розглянемо докладніше параметри гілки міри. З таблиці 4.4 за визначенням 

параметрів, що є константами, маємо: 

 

 
SP

SP 1
22 SP SP

2 I

1
0

def I
A

I M
   . (4.28) 

 

Рівняння (4.28) є коефіцієнтом перетворення масштабного перетворювача 

струму. Позначимо його MI
SP

. Друге рівняння необхідно перетворити, розділивши 

чисельник і знаменник останнього рівняння на струм 
2

SPI : 

 

 
SP SP SP

SP 1 2 I
21 SP SP SP

2 2 out

0
I I M

A
U I R

   . (4.29) 

 

Однак параметр 0SP

IM   за визначенням. Отже, параметр SP

21A  дорівнює ну-

лю лише в тому випадку, коли Rout прямує до нескінченності. Таким тином, чоти-
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риполюсник 
SP
A  повинен мати кінцевий у загальному випадку комплексний ко-

ефіцієнт передачі по струму (позначимо його через SP

IM ) і нескінченний вихідний 

опір. Цей чотириполюсник можна уявити як масштабний перетворювач струму. 

Для чотириполюсника 
SQ
A  параметр 

11

SQA  за визначенням дорівнює 

 

 
SQ

SQ 1
11 SQ SQ

2 U

1
0

def U
A

U M
   . (4.30) 

 

Згідно з таблицею 4.4, цей параметр є постійною величиною, що не дорів-

нює нулю. Отже, чотириполюсник 
SQ
A  можна уявити як масштабний перетво-

рювач напруги з коефіцієнтом передачі SQ SQ

21 UA M , що також у загальному випад-

ку може бути комплексною величиною. Інший параметр цього чотириполюсника 

визначено як 

 

 
SQ SQ

SQ 1 1
21 SQ SQ SQ SQ

2 1 U in

1def I U
A

U U M R
  . (4.31) 

 

Згідно з таблицею 4.4, цей параметр дорівнює нулю. Однак SQ

2U  це компен-

саційна напруга гілки міри. Очевидно, вона має кінцеву величину. Тому умова 

(4.26) для параметра SQ

21A  перетворюється в тотожність при SQ

1 0.I   А це означає, 

що вхідний опір чотириполюсника 
SQ
A  має прямувати до нескінченності. 

Структура гілки об'єкта вимірювання ідентична гілці взірцевої міри. Тому 

умови лінійності її коефіцієнта перетворення будуть визначатися аналогічним чи-

ном. Виходячи з сказаного вище, визначимо остаточну форму подання умови 

рівноваги для послідовно-послідовного включення гілок КМВК, виражену через 

параметри масштабних перетворювачів: 
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SP SQ

I U

0 NP NQ

I U

X

M M
Z Z

M M


 


 (4.32) 

 

Цьому рівнянню відповідає структурна схема на рис. 4.12.  

 

 

Рис. 4.12. Структурна схема КМВК типу S/S 

 

З умов лінійності, наведених у таблиці 4.4, отримаємо вид функціональних 

залежностей і вимоги до їх вхідних і вихідних опорів відповідних чотириполюс-

ників для трьох інших схем включення гілок P/S, S/P і P/P. Результати цього 

аналізу наведені в таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Вимоги до параметрів гілок КМВК, що забезпечують лінійний характер 

рівняння перетворення 

Структура КМВК Рівняння 

перетворення 

Вимоги до 
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|A
SQ
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У таблиці використані наступні позначення: масштабний перетворювач 

струму (МПС) і напруги (МПН) з коефіцієнтом перетворення М і вимірювальний 

перетворювач у вигляді джерела струму, керованого напругою (ДСКН) з 

коефіцієнтом перетворення S.  

Точність масштабних перетворювачів у вигляді керованих кодом індуктив-

них подільників напруги або струму може бути дуже високою. Наприклад, похиб-

ку лінійності дільників напруги з тісним індуктивним зв'язком можна забезпечити 

менше 0,1 ppm. Подальше покращення метрологічних характеристик пов’язане із 

підвищенням вхідного (вихідного) опору індуктивного дільника. Для цього вико-

ристовується багатоступінчасті схеми. Відомий п'ятиступінчастий індуктивний 

дільник напруги Каткоскі [34] або триступеневий індуктивний дільник струму 

Кнайта [177]. На сучасних матеріалах (аморфне залізо або кобальт) можна отри-

мати (для первинної обмотки 200-250 витків) вхідний опір двоступеневого транс-

форматора 10-30 МОм на робочих частотах (100 -1000) Гц. 

Набагато складніша ситуація зі створенням вимірювального перетворювача. 

Особливо, коли його коефіцієнт перетворення S у загальному випадку повинен 

керуватися цифровим кодом. Виходячи з вимог до вхідних і вихідних опорів (таб-

лиця 4.5), такий вимірювальний перетворювач має виконувати функції залежного 

джерела, конкретно – джерела струму керованого напругою (ДСКН). Реалізація 

цих вимог у приладах, в яких в якості масштабних перетворювачів використову-

ються індуктивні подільники напруги або струму, є непростим завданням. Методи 

і засоби забезпечення інваріантності перетворення до неінформативних парамет-

рів давачів та лінійності перетворення ДСКН на рівні одиниць ppm будуть 

розглянуті на прикладі трансформаторних КМВК, в підрозділах 4.2. - 4.4. 

 

4.2 Методи підвищення точності і забезпечення інваріантності КМВК 

до неінформативних параметрів електричної моделі ТК давачів 

 

 Як правило, вимірювальні прилади та давачи з'єднуються лінією зв'язку 

(вимірювальний кабель). На рис. 4.13 показана схема вимірювання інформа-
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тивного параметра ZX об'єкта, який представлений Н-подібним чотириполюсни-

ком. На схемі елементи приладу: джерело живлення з вихідною провідністю Ye і 

вольтметр із вхідною провідністю YV, підключені відповідно за допомогою лінії 

зв'язку С1 з затискачами P1 - P4, і лінії зв'язку С2 з затискачами P5 - P8 до об'єкта 

вимірювання. 

 

 

Рис. 4.13. Модель гілки об’єкта вимірювання [21] 

 

У схемі, зображеній на рис. 4.13, виникатиме систематична похибка 

вимірювання, для розрахунку якої в [10] отримана наступна формула: 

 

    1 1 2 2Z e C V CY Y z Y Y z        , (4.33) 

де: 
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В [10] всі неінформативні параметри на рис. 4.13 позначені символами Zi, 

названі поздовжніми, а параметри, позначені символами Yi, названі відповідно 

поперечними. Як правило, при аналізі використовуються тільки параметри кабе-

лю [10, 40, 42] невеликої довжини. В [40] наведені погонні, в розрахунку на один 

метр довжини, параметри стандартного (50 Ом) коаксіального кабелю: ZC1 = ZC2 = 

10
-2

 + jω2,5 × 10
-7

 і YC1 = YC2 = jω10
-10

. Очевидно, на типових робочих частотах від 

100 до 1000 Гц для термо- і кондуктометричних засобів вимірювання індук-
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тивністю в імпедансах ZC1 і ZC2 можна знехтувати. Однак поздовжні імпеданси 

об'єктів вимірювання можуть бути на порядок більшими, ніж інформативний па-

раметр (наприклад, СПТО в кріогенних температурах) або співмірні з інформа-

тивним параметром, але досягають значень десятків кОм (наприклад, кондукто-

метричний чотириелектродний давач з розрахунковою константою). Слід так само 

відзначити, що СПТО калібруються в реперних точках, які зосереджені на великій 

площі, іноді в різних приміщеннях. При цьому термометрический міст (F900) за-

лежно від комплектації має вагу 27-31 кг. Він заземлений і, як правило, встанов-

лений нерухомо. Тому довжина вимірювального кабелю термометричних мостів у 

лабораторіях національних метрологічних інститутів може досягати 10-30 м. Під 

лінією зв'язку будемо розуміти не тільки вимірювальний кабель, що з'єднує при-

лад і давач (позначимо ці параметри rКАБ і CКАБ), але й частину кабелю всередині 

приладу (параметри rВВП і CВВП), а також кабель всередині давача, що з'єднує 

роз'єми давача і електроди чутливого елемента (параметри rКП і CКП). 

 

Таблиця 4.6 

Діапазони зміни поздовжніх і поперечних неінформативних параметрів ТК 

засобів вимірювання 

 Параметри лінії зв'язку Параметри об'єкта 

Вид 

дачика 

rВВП, 

мОм 

CВВП, 

пФ 

RКАБ, 

мОм 

CКАБ, 

пФ 

rКП, 

мОм 

CКП, 

пФ 

|Z1|,|Z2|, 

 

|Z3|,|Z4| |ZX| 

ВТС 1-3 10-30 10-300 100-

3000 

10-15 100-

150 

0,2-0,6 

мОм 

0,2-

0,6 

мОм 

0,6-2 

Ом 

ПТО10 1-3 10-30 10-300 100-

3000 

10-15 100-

150 

2-6 

мОм 

2-6 

мОм 

10-25, 

Ом 

ТСПН-

5В 

1-3 10-30 10-300 100-

3000 

10-15 100-

150 

0,3-1 

Ом 

0,3-1 

Ом 

0,1-100 

Ом 

ЧКД 1-3 10-30 10-15 100-

150 

1-3 10-30 5 Ом- 

10КОм 

3 Ом- 

3КОм 

5 Ом- 

10КОм 

 

Для деяких найбільш часто використовуваних типів прецизійних термо- і 

кондуктометричних давачів (високотемпературні СПТО типу ВТС і ПТО10; низь-
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котемпературні СПТО типу ТСПН-4В; чотириелектродний кондуктометричний 

давач з розрахунковою константою ЧКД) значення поздовжніх і поперечних па-

раметрів наведені в таблиці 4.6. 

У виразах (4.33) можна виділити три складові похибки: адитивну, мультип-

лікативну і похибку лінійності. Проведемо спрощену оцінку адитивної складової 

похибки в припущенні, що параметри джерела і вольтметра компенсовані, тобто 

Ye << YC1 і YV << YC2. На самому високомному діапазоні, при однаковій довжині 

трубок 1 і 2 (рис. 3.12), модулі імпедансів кондуктометричного давача рівні 

ZХ≈Z1≈Z2 = 5 кОм. Звідси адитивна складова похибки (4.33) буде складати δZa 

≈YC1(Z1 + Z2). Тоді на робочій частоті 1 кГц похибка може досягати 0,6%. Такого ж 

порядку будуть похибка лінійності і мультиплікативна похибка. На основі таблиці 

4.6 і рівняння (4.33) можна сформулювати кілька напрямків, пов’язаних із 

мінімізацією похибки: 

а) найбільша похибка від поздовжніх параметрів давачів виникає при вимі-

рюваннях кріогенних температур, при яких співвідношення неінформативних та 

інформативних параметрів чутливого елемента СПТО (ТСПН-5В) досягає трьох 

разів, або в кондуктометричних вимірюваннях з ЧКД, для яких це співвідношення 

досягає одиниці; 

б) необхідно звернути увагу на зростання похибки, обумовленої поздов-

жніми параметрами лінії зв'язку при вимірюванні високих температур (ВТС); 

в) необхідно також звернути увагу на зростання похибки, квадратурної по 

відношенню до основної, і обумовленої поперечними параметрами лінії зв'язку. 

Далі розглянемо два методи, які дають змогу знизити похибки, обумовлені 

поздовжніми і поперечними неінформативними параметрами на 4-5 порядків. 

 

4.2.1 Метод багатоконтурних КМВК для забезпечення інваріантності  

до поздовжніх неінформативних параметрів давачів 

 

Параметри імітанса є пасивними величинами і проявляються тільки як реа-

кція вихідних активних величин - струмів або напруг на відповідні вхідні активні 
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величини - напруги або струми [2]. У сучасних цифрових приладів для 

вимірювання параметрів імітанса процес зрівноваження повністю автоматизова-

ний. Алгоритм роботи визначається системою автоматичного зрівноваження 

(САЗ), що виробляє цифровий код, який керує джерелами вхідних активних вели-

чин. На рис. 4.14 представлені дві узагальнені функціональні схеми САЗ для 

вимірювання параметрів імпедансу ZX.  

На першій схемі САЗ представлена схемою порівняння напруг (СПН), а в 

одному з плечей КМВК використовується кероване кодом джерело струму (РГС). 

На другій схемі САЗ представлена схемою порівняння струмів (СПС), а в одному 

з плечей КМВК використовується кероване кодом джерело напруги (РГН). Отже, 

під контуром зрівноваження будемо розуміти схему порівняння і регульоване 

джерело напруги або струму. Будь-який міст змінного струму має два контури 

зрівноваження за активною та реактивною складовими [176, 178] і, строго кажу-

чи, має бути віднесений до багатоконтурних систем зрівноваження. Але на наяв-

ність двох контурів зрівноваження в мостах змінного струму ми будемо акценту-

вати увагу тільки в окремих випадках, вважаючи, що при аналізі узагальнених 

схем КМВК ми маємо справу з одноконтурними системами для вимірювання двох 

складових векторної величини [10]. 

 

 

Рис. 4.14. Системи автоматичного зрівноваження КМВК 

 

Відомі багатомостові кола [179], в яких при одному генераторі і детекторі 

рівноваги використовуються n - мостових кіл або n - гілок, до кожної з яких підк-
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лючений свій давач. Як правило, такі кола використовують для вимірювання n 

різних фізичних величин або однієї величини в n різних точках розподіленого 

об’єкта досліджень. Існує термін багатоконтурні кола, який вперше був введений 

в практику в роботах Цапенка [179]. Для кондуктометричних вимірювань цей 

термін використаний у роботах Сурду [178]. Особливість застосування багатокон-

турних кондуктометричних кіл полягає в тому, що для того, щоб характеристична 

функція об'єкта і передавальна функція регульованого джерела були ізоморфні, 

необхідно регульовані джерела включати «в тому порядку, в якому поєднані еле-

менти об'єкта контролю» [178]. В результаті для прецизійних вимірювань, зокре-

ма, при обчисленні інформативного параметра варіаційним методом необхідно 

використовувати вісім векторних або 16 скалярних рівнянь. Тоді за однакової 

дисперсії для кожного з рівнянь невизначеність типу В при оцінці результату 

вимірювання зросте в чотири рази. 

Особливість застосування додаткових контурів регулювання в наших колах 

полягає в тому, що їх результат перетворення не входить в основне рівняння вимі-

рювання. Додатковий контур включається в тому місці, де необхідна компенсація 

впливу неінформативних параметрів об'єкта вимірювання або забезпечення необ-

хідних вимог до вхідних або вихідних опорів перетворювачів згідно з таблицею 

4.5. До додаткового контура пред'являються тільки вимоги необхідної чутливості 

або розрядності. Потреба у високій точності, лінійності перетворення, 

калібруванні за зовнішніми стандартами в додатковому контурі відсутня. 

На рис. 4.15 представлений варіант використання багатоконтурних систем 

автоматичного зрівноваження (САЗ) для реалізації ДСКН з великими вхідними та 

вихідними опорами відповідно до вимог таблиці 4.5. Для розвантаження основно-

го джерела РГН3 і усунення впливу опору r1 у високопотенціальній частині кола 

протікання струму в схему вводиться САЗ1. Вона змінює напругу регульованого 

джерела РГН1 до тих пір, поки вона не стане рівною падінню напруги на опорі r1.  

Для усунення впливу поздовжніх опорів у низкопотенціальній частині кола проті-

кання струму в схему вводиться САЗ2. Система змінює напругу регульованого 
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джерела РГН2 до тих пір, поки напруга на низькопотенціальному затискачі PL0 не 

стане рівною нулю. 

 

 

Рис. 4.15. Схема методу багатоконтурних КМВК для компенсації  

поздовжніх неінформативних параметрів об’єкта і міри 

 

Така схема по відношенню до вхідних затискачів об'єкта вимірювання є 

джерелом струму. Його значення буде визначатися параметрами джерела напруги 

РГН3 і міри Z0 (I0 = U0/Z0). За допомогою САЗ1 і САЗ2 забезпечується чотириза-

тискне включення зразкової міри і, таким чином, інваріантність до опорів 

підвідних проводів та режим заданого струму для вхідного кола об'єкта 

вимірювання і, таким чином, інваріантність до його вхідного опору. САЗ3 вико-

ристовується як схема порівняння напруги і спільно з нерегульованим джерелом 

напруги НГН виконує функції основного контура зрівноваження для вимірювання 

параметрів ZX. 

 

 

Рис. 4.16. Схема спрощеного методу багатоконтурних КМВК 
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У ряді випадків, для мір великих номіналів, коли похибка r1/R0 складає 10
-4

-

10
-6

, контур зрівноваження на САЗ1 і РГН1 можна спростити, замінивши його на 

конвертор негативного опору (КВО), рис 4.16. Таке рішення, наприклад, застосо-

вувалося в серійному виробництві мостів Р5079 і ЦЕ5002. Спростити можна і 

астатичний контур зрівноваження САЗ2 і РГН2. Його можна замінити статичним 

контуром зрівноваження з використанням повторювача напруги ПН. У цьому 

випадку слід вжити заходів для компенсації вхідного опору об'єкта вимірювання 

(Z1 + Z2 + ZX). Інакше до входу ПН буде прикладатися повний сигнал. Тоді повто-

рювач повинен мати таку ж малу похибку, як і основний контур зрівноваження - 

(1-0,1) ppm. Це ускладнює і здорожчує реалізацію ПН.  

 

4.2.2 Коаксіальний подвійноекранований об'єкт і вимірювальне коло 

для забезпечення інваріантності до поперечних неінформативних параметрів 

 

В [10] розглянуто одно- та двоканальні методи зниження впливу поздовжніх 

ZC1, ZC2 і поперечних YC1, YC2 неінформативних параметрів на похибку вимірю-

вання, рис. 4.13. Одноканальний метод заснований на підключенні послідовно до 

об’єкта вимірювання з неінформативним параметром елемента з великим вхідним 

опором (як правило, це ОП). Для нашого об'єкта вимірювання такий метод не під-

ходить. Оскільки відсутній гальванічний контакт для підключення в зворотню 

ланку ОП відповідних елементів конструкції давача. Крім того, якщо в ланцюзі 

проходження сигналу використовується ОП з 100% зворотним зв'язком (напри-

клад, повторювач напруги), його похибка через кінцевий коефіцієнт посилення 

повинна бути менше 1 ppm. Реалізувати повторювач напруги з такими характери-

стиками на робочій частоті 1 кГц на цей час практично неможливо. Двоканальний 

метод дає змогу усунути вплив поперечних неінформативних параметрів на похи-

бку (4.33). Для його реалізації створюють еквіпотенціальний захист лінії зв'язку 

С1 і С2, що зображені на рис. 4.13. Відомі також високі метрологічні характерис-

тики коаксіальних мостів змінного струму [40, 42], що забезпечуються завдяки 

мінімальним полям розсіювання в контурі протікання прямого і зворотного стру-
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му. Тож для давачів із значними поздовжніми та поперечними неінформативними 

параметрами важливо поєднати методи магнітного та еквіпотенційного захисту 

вимірювального кола. Схема одного із методів для ров’язання цієї задачі зобра-

жена на рис. 4.17. 

 

 

Рис. 4.17. Схема для пояснення принципу дії методу поєднання еквіпотен-

ційного і магнітного захисту об’єкта вимірювання 

 

Такий метод дає малу помилку при виконанні наступних умов: rВВП, rКАБ, 

rКП і | Z1 | ... | Z4 | << | ZX |, таблиця 4.6. Але при порушенні нерівності або при | Z1 | 

... | Z4 | ≈ | ZX | відомі схеми еквіпотенціального захисту будуть малоефективними. 

Розглянемо схему протікання струму на рис. 4.17. У ній джерело з робочим стру-

мом I0 в ланцюзі послідовно включених імпедансів Z1, ZX і Z2 створює падіння на-

пруги U0. Лінія зв'язку С1 (див. рис. 4.13) виконана у вигляді коаксіального кабе-

лю з двома гальванічно не повязаними екранами (Е11 і Е12). У літературі такий 

кабель названий тріаксіальним [42]. Але термін коаксіальний подвійно екранова-

ний кабель більш точно відповідає особливостям конструкції. Опір r1 враховує 

падіння напруги на rВВП, rКАБ і rКП. Оскільки опір r1 на 3-5 порядків менше ZX 

(таблиця 4.6), то падінням напруги на ньому можна знехтувати. Тому екран Е11 

можна підключити до джерела напруги Uе1≈U0. Другий кінець екрана підключати 

до загального проводу не можна, інакше джерело Uе1 буде замкнуне накоротко. 

Але зворотний струм можна пропустити через зовнішній екран Е12. У такому 
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включенні коаксіальний подвійноекранований кабель дає змогу об'єднати в одно-

му конструктивному рішенні два принципи: еквіпотенціальний захист для зни-

ження впливу поздовжніх адмітансів і біфілірування струмового контура для мі-

німізації площі і наведення магнітного поля. 

Відзначимо, що продовження екрана Е11 шляхом з'єднання точок C і D не 

дозволить реалізувати подальший еквіпотенціальний захист. Це особливо актуа-

льно для чотириелектродного давача з мінімальною похибкою розрахунку конс-

танти. Оскільки для неї має виконуватися умова Z1≈ZX, то падінням напруги на 

імпедансі Z1 знехтувати не можна. Еквіпотенціальний захист вздовж розподілено-

го імпедансу Z1 можливий при формуванні на кінцях внутрішнього екрана Е13 ві-

дповідних режимів. По-перше, напруга джерела UA має дорівнювати напрузі в то-

чці А. По-друге, співвідношення між робочим струмом і струмом екрана має від-

повідати умові I0Z1 = Ie1re. Очевидно, для організації цих режимів кінці кожного з 

екранів повинні мати окремий затискач. У загальному випадку такий підхід мож-

на поширити на всі параметри еквівалентної схеми.  

 

 

Рис. 4.18. Схема Н-подібного чотириполюсника, в якій забезпечується  

універсальний (електростатичний і магнітний) захист 
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На рис. 4.18 представлена модель ТК давача у вигляді узагальненої еквіва-

лентної схеми Н-подібного чотириполюсника для організації універсального за-

хисту при будь-яких співвідношеннях між інформативними і неінформативними 

параметрами. Схема містить п'ять портів P1 - P5 для формування відповідних ре-

жимів. Перші чотири порта мають однаковий набір по п’ять затискачів. Пара за-

тискачів Pi2 і Pi3 для внутрішнього екрана, пара затискачів Pi4 і Pi5 для зовнішнього 

екрана і затскачі Pi1 для реалізації класичного чотиризаиискного підключення. За-

тискачі п'ятого порта мають ті ж функції, але не мають затискача P51, оскільки чо-

тири затискний режим вже реалізований за допомогою гальванічного зв'язку в то-

чках А і В. Схема на рис. 4.18 є універсальною. Вона придатна для реалізації як 

біфілірування проводів з прямим та зворотним струмом, так і еквіпотенціального 

захисту кіл. Якщо електрично об'єднати затискачі P15 і P54, а також P53 і P25, то 

можна отримати коло для повернення зворотного струму через затискачі P14 і P24. 

Якщо виключити кола для еквіпотенціального захисту, але попарно об'єднати за-

тискачі P15 і P54, P53 і P25, P35 і P45 як електрично, так і конструктивно, то в сукуп-

ності з затискачами Pi1 можна отримати чотирипарне визначення об'єкта 

вимірювання. Вперше цей термін (four terminal-pair) застосував Каткоскі [39]. По-

вне визначення та опис режимів на затискачах проведено в [40, 42]. 

У загальному вигляді для схеми на рис. 4.18 можна виділить 21 варіант не-

залежних комбінацій для організації кіл захисту. Варіанти, що мають найбільше 

практичне значення, наведені в таблиці 4.7. 

Деякі методи еквіпотенціального захисту параметрів вимагають істотних 

ускладнень конструкції давачів. Наприклад, у реальному кондуктометричному 

давачу з розрахунковою константою Z1 - це розподілений параметр, імпеданс 

стовпа рідини між струмовим і потенціальним електродами. Для його еквіпотен-

ціального захисту екран Е33 має бути також об'єктом з розподіленими парамет-

рами. 
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Таблиця 4.7 

Варіанти еквівалентних схем для еквіпотенційного та магнітного захисту об’єкта 

вимірювання 

 № Конфігурація схеми Перемичка Опис і призначення схеми 

М
ет

о
д

и
 м

аг
н

іт
н

о
го

  

за
х

и
ст

у
 

1 

 

Pi2 і Pi3 – нема 

P15 + P54 + 

P55 + P24 + 

P25 + P44 + 

P45 + P34 + 

P35 + P14 + 

Поєднане біфілірування 

струмового і 

потенціального кіл, 

чотирипортове коаксіальне 

підключення [39] 

 

2 

 

Pi2 і Pi3 – нема 

P15 + P54 + 

P55 + P24 ; 

P45 + P34  

Роздільне біфілірування 

струмового і 

потенціального кіл. 

 

М
ет

о
д

и
 е

л
ек

тр
о

ст
ат

и
ч

н
о

го
 з

ах
и

ст
у

 

3 

 

Pi4 і Pi5 – нема 

 

Пятипортовое симетричне 

включення для незалежного 

еквіпотенціального захисту 

кожного елемента 

4 

 

Pi4 і Pi5 – нема 

P13 + P33 ; 

P23 + P43  

 

Еквіпотенціальний захист 

струмових кіл окремо з 

високим і низьким 

потенціалом 

5 

 

Pi4 і Pi5 – нема 

P13 + P52 + 

P53 + P22 

Роздільний 

еквіпотенціальний захист 

струмових і потенційних 

кіл 

6 

 

Pi4 і Pi5 – нема 

P52 і P53 – нема 

Еквіпотенціальний захист 

лінії зв’язку до чутливого 

елемента 

 

Один з варіантів такої реалізації (№5 з таблиці 4.7) наведено на рис. 4.19. На 

ньому представлений ескіз чутливого елемента 1 чотириелектродного давача, 
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розглянутого в розділі 2. Чутливий елемент поміщений всередину захисної трубки 

2, на торцях якої закріплені додаткові електроди 3 і 4, підключені до джерела 

струму. Порожнина між електродами заповнена провідною рідиною 5. Від основ-

них струмових і потенціальних електродів чутливого елемента додаткова рідина 

відокремлена захисним шаром 6. 

 

 

Рис. 4.19. Фізична модель реалізації методу електростатичного захисту 

 розподілених параметрів ЧКД 

 

 Еквівалентна електрична схема такого рішення показана на рис. 4.20. Робо-

чий струм I0, протікаючи вздовж стовпа рідини (рис. 4.19), створює падіння 

напруги на імпедансах Z1, ZX і Z2. Додатковий струм I1 між електродами 3 і 4 та-

кож створює падіння напруги на імпедансах Z5, Z6 і Z7. 
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Рис. 4.20. Схема електростатичного захисту розподілених параметрів ЧКД  

 

Очевидно, умовою відсутності струму через конденсатори Ci і, отже, повно-

го еквіпотенціального захисту по всій довжині трубки із струмом, є наступне 

співвідношення: 

 

 
0 5 6 7

1 1 2X

I Z Z Z

I Z Z Z

 


 
, (4.34) 

де 5 6 7Z Z Z   – сумарний імпеданс стовпа рідини між електродами 3 і 4. 

 

При цьому на конденсаторах Ck різниця напруги буде присутня. Але їх 

струми будуть шунтувати не основне, а додаткове джерело. В процесі реалізації 

необхідно контролювати рівність фазових кутів імпедансів, що входять в рівняння 

(4.34). При симетричній відносно осі конструкції давача на рис. 4.19, рівності 

струмів у рівнянні (4.34) і однаковій електролітичній провідності рідини всере-

дині і зовні чутливого елемента для повного еквіпотенціального захисту діаметри 

електродів повинні відповідати наступним вимогам: 

 

 2 2 2

1 2D D D   (4.35) 

 

Реалізація захисту, запропонована на рис. 4.19 і 4.20, ускладнює кон-

струкцію ЧКД. Крім цього, виникають незручності в роботі з давачом, обмеження 
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з просторовими маніпуляціями при підготовці до заливання проби, зростання 

постійної часу, що призводить до динамічної похибки при переміщенні давача в 

термостат. Тому для обґрунтування еквіпотенціального захисту за схемою 5 з 

таблиці 4.7 необхідні додаткові дослідження шунтуючого впливу ємностей Ci. В 

реальній конструкції кондуктометричного давача ці ємності можуть виявитися 

настільки малими, що ними можна буде знехтувати. В цьому випадку практичну 

цінність представляє об'єднання методів біфілірування і еквіпотенціального захи-

сту при комбінації схем 1 і 6 з таблиці 4.7. Відповідно виникає потреба у визна-

ченні нового типу багатополюсного об'єкта вимірювання. 

 

Таблиця 4.8 

Режими коаксіального та подвійноекранованого включення об’єкта  

вимірювання 

Вид 

включення 

Порти 

1(CH) 2(CL) 3(РH) 4(РL) 

Режими для 

коаксіального 

включення 

I1 = I1
**

 

U1
**

 = 0 

 

I2 = I2
**

 

U2
**

 = 0 

 

I3 = I3
**

 

U3
**

 = 0 

U3 ≠ 0 

I4 = I4
**

 

U4
**

 = 0 

U4 = 0 

U1 = U3 U2 = U4 

Доп. режими для 

подвійноекранов. 

включення 

U1
*
 = U1 U2

*
 = U2 U3

*
 = U3 U4

*
 = U4 ≠ 0 

U1 ≠ U3 U2 ≠ U4 

 

В [40, 42] вводяться такі визначення об'єкта вимірювання: двозатискнене 

(two-terminal), тризатискне (three-terminal), чотиризатискне (four-terminal), чоти-

ризатискне коаксіальне (four-terminal coaxial), чотиризатискнепарне (four-terminal- 

pair). Кібл [40] вводить поняття порт як два термінали (затискачі). Чотиризатиск-

непарне підключення об'єкта вимірювання має формулу 42, тобто чотири порти 

кожен по два затискачі. Режими, які повинні формуватися на кожному затискачі, 

наведені в таблиці 4.8. Відзначимо, що при чотирипарному підключенні напруги 

на зовнішніх затискачах Ui** однакові і дорівнюють нулю. Прямий і зворотний 
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струми об’єкта вимірювання при цьому протікають екранованим кабелем. Такого 

роду КМВК мають назву коаксіальних мостів [40]. 

 

 

Рис.4.21. Коаксіальний подвійноекранований об’єкт вимірювання 

 

Нове визначення об'єкта вимірювання потребує формули 43 затискача, 

рис. 4.21. Від відомого чотиризатискнопарного чотириполюсника об’єкт відрізня-

ється тим, що кожен порт забезпечується третім затискачем для еквіпотенціально-

го захисту. За аналогією з "be-shielded" кабелем такий об'єкт вимірювання можна 

назвати чотиризатискним коаксіальним подвійноекранованим. Його схема підк-

лючення і позначення режимів на затискачах представлені на рис. 4.21. У таблиці 

4.8 вказані додаткові вимоги до напруг і струмів на затискачах, необхідні для ви-

значення чотиризатискного коаксіального подвійноекранованого об'єкта. 

 

4.3 Прецизійні термометричні КМВК на основі індуктивних  

дільників напруги з тісним магнітним зв'язком (трансформаторні КМВК) 

 

Термометричні КМВК використовують в якості масштабних перетво-

рювачів індуктивні дільники напруги або струму. На цей час вони є найбільш 

точними, чутливими і лінійними масштабними перетворювачами. У порівнянні з 

універсальними мостами для вимірювання імпедансу термометричні вимірюваль-

ні кола мають ряд особливостей: 
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- розрядність цифрового відліку має бути вищою, не гірше 7-8 десяткових 

декад; 

- потужність, що виділяється на давачах (платинових СПТО), не повинна 

перевищувати 0,1 мВт. Це в 500 разів менше, ніж при вимірюванні взірцевих мір 

імпедансу в тому ж діапазоні вимірювань. Відповідно в стільки ж разів менше 

співвідношення сигнал/перешкода; 

- для зниження частотних помилок СПТО робоча частота прилада має бути 

досить низькою. Ця частота для реально існуючих мостів не виходить за рамки 

діапазону 10 - 100 Гц. Відповідно різко падають вхідні опори трансформаторів ін-

дуктивного подільника і зростає похибка. Крім того, найбільш потужна перша 

гармоніка мережі потрапляє в цю смугу каналу виділення сигналу небалансу і то-

му зростає завада, зменшується чутливість; 

- еквівалентна схема заміщення імпедансу СПТО є послідовною індуктив-

ною. Неінформативна уявна частина імпедансу на 3 -4 порядка є меншою за інфо-

рмативну, що можна використовувати для спрощення відповідного каналу зрівно-

важення. 

 

4.3.1 Багатоконтурні термометричні трансформаторні КМВК 

 

У найкращих термометричних мостах F18 (F900) струмові кола міри і об'єк-

та включені послідовно, рис.4.22. Всі падіння напруги на неінформативних опо-

рах виступають як синфазна перешкода. Але опір r01 призводить тільки до зни-

ження корисного сигналу (отже, до зниження чутливості), що легко компенсуєть-

ся підвищенням напруги генератора. Падіння напруги на опорі r2 можна компен-

сувати завдяки гарному коефіцієнту подавлення синфазного сигналу детектора 

ДР. Для ДР з диференціальним трансформатором на вході і роздільним еквіпо-

тенційним захистом екранів первинної і вторинної обмоток можна отримати 

коефіцієнт подавлення більше 120 дБ на робочій частоті 100 Гц. Синфазний сиг-

нал, що виникає на опорах r02 і r1, подавити найскладніше. Робочий струм ство-

рює падіння напруги, відповідно точки А і В на рис. 4.22 знаходитимуться під 
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різними потенціалами. В результаті "паразитні" ємності Ci вноситимуть суттєву 

помилку в коефіцієнт перетворення трансформаторного дільника напруги Т1. 

 

 

Рис. 4.22. Схема вимірювального кола з "паразитними" емностями 

 

Ця проблема відома в прецизійних вимірюваннях опору як "йоке" проблема 

("yoke problem") [10]. Пропонується вирішити цю задачу шляхом використання 

багатоконтурних КМВК. На рис. 4.23 показана схема КМВК з двома контурами. 

Основний контур, що містить трансформатор Т1, регульовану обмотку m1 і детек-

тор ДР1, призначений для зрівноваження кола за основним параметром - актив-

ною складовою імпедансу ZX. 

Додатковий контур, що містить трансформатор Т2, регульовану обмотку m2 

і детектор ДР2, призначений для компенсації падіння напруги на опорах r02 і r1. 

Спочатку при розімкнутих ключах S зрівноважується другий контур. Умовою 

рівноваги є таке рівняння: 

 

 
02 12

02 0

r rm

m R


 . (4.36) 

 



185 
 

 

У результаті досягається рівність напруг у точках А і С. При переході в ос-

новний режим ключі S замикаються і точки А і В опиняються під однаковим ни-

зьким потенціалом. Далі зрівноважується основний контур. Тут не розглядаються 

проблеми, пов’язані з реактивністю СПТО. Тобто маємо Re(ZX)=Rt. Схема буде 

збалансована за умови 

 

 
1

01

t

m

m
R . (4.37) 

 

 

Рис. 4.23. Двоконтурний термометричний КМВК для компенсації впливу 

перемички 

 

Схема на рис. 4.23 дає можливість усунути вплив опору перемички r01 + r1 

практично будь-якого значення. Тому вона може використовуватися при вимірю-

ванні СПТО аж до гелієвих температур (13-40) К, для яких опір підвідних про-

водів більше, ніж вимірюваний опір r1/Rt> 1. Для всіх інших температур, напри-

клад, для яких виконується умова r1/Rt <0,1, можна запропонувати схему, що зо-

бражена на рис. 4.24. У цій схемі використовується один контур зрівноваження. 
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Але послідовно з основним контуром (обмотка m11) включений проміжний транс-

форматор Т2, вторинні обмотки якого мають однакове число витків. З умови 

рівноваги для індуктивного характеру ТПС ZX = Rt + jωL отримаємо вимірювальне 

рівняння в комплексному вигляді: 

 2 11 12

02 0 0

t

m m j m

m m m
R j L




 
  





, (4.38) 

де jωτ – коефіцієнт передачі квадратурного фазообертача (КФ). 

 

  

Рис. 4.24. Термометричний КМВК з компенсацією впливу перемички 

 

За однакової кількості витків m2 = m2* на вході повторювача напруги ПН 

буде діяти падіння напруги на опорах r1, r2 і r02. Якщо прийняти, що r1=r2=r >> r02, 

то похибка їх компенсації в схемі на рис. 4.24 буде визначатися виразом δ = δПН 

(2r/Rt) [180]. Похибка δПН визначається посиленням операційного підсилювача А1 

на робочій частоті [181]. Для підсилювача типу LT1354 на частоті 100 Гц похибка 

може становити δ = (1-0,5) ppm. 
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4.3.2 Коаксіальні подвійноекрановані термометричні КМВК 

 

Реалізація коаксіального подвійноекранованого підключення (рис. 4.21) ча-

сто обмежена можливостями конструкції давача. Але для прецизійних темпера-

турних вимірювань додаткові труднощі можуть бути обумовлені конструкцією і 

методикою підготовки реперних точок. Виділимо кілька особливостей реалізації 

подвійноекранованого підключення СПТО. По-перше, поперечні параметри Yi на 

схемі (рис.4.13) при вимірюванні основної активної складової ZX створюють неве-

ликі похибки ~ 0,1-0,01 ppm [126]. Але для довгих вимірювальних кабелів і 

трансформаторів з тісним індуктивним зв'язком паразитні ємності досягають 

кілька нанофарад. Тому при вимірюванні (компенсації) реактивної складової по-

милка може перевищувати 100% [127, 182]. Неконтрольоване збільшення довжи-

ни кабелю і, відповідно, шунтуючої емності, може створити ситуацію, коли за ха-

рактером фазового зсуву імпедансна модель зміниться з послідовної індуктивної 

на паралельну ємнісну схему заміщення. У результаті це може потребувати змін у 

структурі каналу зрівноваження [129]. По-друге, конструктивно неможливо екра-

нувати платинові дроти чутливого елемента всередині кварцового корпусу СПТО 

(рис. 3.4). Однак можна екранувати дроти поза кварцовою трубкою. По-третє, ор-

ганізувати екранну оболонку для СПТО також непросто. Будь-які зміни в кон-

струкції ампули реперної точки – неможливі. Тому екранна оболонка може бути 

тільки зовні цієї ампули. Нижче розглянуті варіанти коаксіального подвійноекра-

нованого підключення СПТО в трансформаторних термометричних КМВК. 

На рис. 4.25 представлена схема, в якій реалізована конфігурація підклю-

чення 33, тобто три тризатискних коаксіальних подвійноекранованих порта. Ця 

схема є прямою комбінацією підключення відомого чотирипарного об'єкта до 

КМВК з повним еквіпотенціальним захистом у струмовій і потенціальній гілці за 

допомогою коаксіального подвійноекранованого кабелю (схеми 1 і 6 з таблиці 

4.7). У ній еквіпотенціальний захист поширюється не тільки на прилад і кабель, 

але і на частину виводів до чутливого елемента СПТО, екрани Е1, Е2, Е3. Чоти-
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рипарне підключення СПТО забезпечується за допомогою екранної оболонки Е, 

яка оточує ампулу реперної точки. Схема може використовуватися з будь-якими 

типами СПТО з таблиці 4.6 у всьому діапазоні температур. Однак слід пам'ятати, 

що при вимірюванні кріогенних температур опір r2 може перевищувати опір Rt. 

Тому детектор ДР повинен мати хороший коефіцієнт подавлення синфазного сиг-

налу. Для цього у вхідному каскаді детектора включають диференціальний тран-

сформатор з гальванічно розв'язаними екранами первинної і вторинної обмоток 

[10]. Нам вдавалося забезпечити прохідні ємності між витками трансформатора 

менше 0,01 пФ. У підсумку на робочій частоті 125 Гц були отримані коефіцієнти 

подавлення синфазного сигналу краще 120 дБ. 

 

 

Рис. 4.25. Коаксіальний подвійноекранований термометричний міст 

 з конфігурацією підключення 33 

 

Для діапазону температур, де опір проводів r2 буде істотно менше Rt, можна 

використовувати спрощену схему, представлену на рис. 4.26. У цьому випадку 

падінням напруги на r2 можна знехтувати і, отже, немає необхідності захищати 

струмові й потенціальні гілки з низьким потенціалом. Оболонка для чотирипарно-

го підключення виконує функції екрана, робочий струм через неї не протікає, то-

му вона може підключатися до КМВК через затискач заземлення. Це дає змогу 
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обмежитися конфігурацією підключення 23, і таким чинном побудувати коаксіа-

льний подвійноекранований термометричний міст [129]. 

 

 

Рис. 4.26. Коаксіальний подвійноекранований термометричний міст 

 з конфігурацією підключення 23 

 

4.3.3 Термометричні трансформаторні КМВК з комбінованим  

перетворенням 

 

Індуктивний дільник є складним і дорогим елементом вимірювального кола. 

Для його спрощення і зменшення часу зрівноваження пропонується комбінований 

метод зрівноваження [183]. Він має кілька відмінних ознак. 

По-перше, в якості детектора рівноваги використовується векторний вольт-

метр. Якщо фази генератора, що живить міст, і опорного сигналу вольтметра 

збігаються, то виміряні напруги можна представити як синфазну US (sin) і квадра-

турну UQ (cos) складові: 

 

 
D D D S QRe( ) Im( )U U j U U jU    . (4.39) 
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По-друге, застосовується екстраполяційний метод оцінки нерівноваги мо-

ста, заснований на формуванні варіаційного тестового сигналу і логометричному 

перетворенні сигналу нерівноваги до і після варіаційного сигналу. Такий метод 

названий варіаційним [10]. Вперше він був застосований для зрівноваження 

трансформаторних мостів при вимірюванні високоомних об'єктів ємнісного ха-

рактеру з паралельною схемою заміщення [184]. 

Основні векторні співвідношення екстраполяціонного методу зрівноважен-

ня в термометричних мостах розглянуті в [180]. У роботі використана спрощена 

КМВК без додаткового трансформатора Т2, що на рис. 4.24. У незрівноваженому 

стані моста напруга нерівноваги на вході векторного вольтметра VV визначається 

виразом  

 

  D 0 X 0 0U IR p jq Z R IR E    , (4.40) 

де p=m11/m0 – початковий регульований параметр синфазної складової сигналу;  

     q=m12/m0 – початковий регульований параметр синфазної складової сигналу;  

     I =U0/(R0+ZX) – робочий струм; 

     Е – відхилення від рівноваги у кроках індуктивного дільника напруги. 

 

Коефіцієнт передачі КФ на фіксованій частоті для спрощення дорівнює 

одиниці ωτ = 1. У початковому (незрівноваженному) стані кола регульовані пара-

метри містять по дві складові: рівноважну і помилки p=pB+pE, q=qB+qE.  

Помилка E є комплексною величиною. За визначенням вона описується 

наступними рівняннями: 

 

 

E E

E 0

E 0
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q q Q R

 


 
  

. (4.41) 
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Рівноважні складові регульованих параметрів (pB, qB) визначають складові 

імпедансу СПТО: 

 

 0 0

0 0

(  )

(  )

t E B

E B

R p p R p R

Q q q R q R

  


  
. (4.42) 

 

Комбінований метод складається з двох етапів перетворення. На першому 

етапі міст зрівноважується варіаційним методом і визначається залишковий сиг-

нал нерівноваги E1 відповідно до алгоритму. 

1. Проводиться вимірювання вихідного сигналу нерівноваги UD1 (синфазної 

US1 і квадратурної UQ1 складових): 

 

 
D1 S1 Q1 0 1U U jU IR E   . (4.43) 

 

2. Здійснюється варіація регульованого параметра p шляхом зміни числа 

витків обмотки m1. Величина варіації дорівнює pV1 = mMSB/m0. Як правило, ця ве-

личина відповідає одиниці дискретності старшої декади mMSB. 

3. Вимірюються складові отриманого сигналу нерівноваги UD2 (синфазної 

US2 і квадратурної UQ2) після варіації: 

 

 
D2 S2 Q2 0 1 V1( )U U jU IR E p    . (4.44) 

 

Із спільного рішення рівнянь (4.43) і (4.44) отримаємо вираз для помилки E1: 

 

 
D1

1 V1 V1 1 1

D2 D1

( )
U

E p p A jB
U U

  


. (4.45) 

 

Як комплексна величина помилка E1 містить дійсну А1 і уявну В1 частини. 

Після підстановки рівнянь (4.43) і (4.44) в рівняння (4.45) отримаємо 
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. (4.46) 

 

4. Обчислюються складові помилки регульованих параметрів: 

 

 E1 1 V1

E1 1 V1

p A p

q B p





. (4.47) 

 

Рівняння (4.45) є суттю логометричного перетворення в комбінованому ме-

тоді. А рівняння (4.47) дає змогу оцінити величину небалансу моста в кроках те-

стового (варіаційного) сигналу. 

5. Далі визначаються рівноважні значення регульованих параметрів вимі-

рювального кола на першому етапі і фіксуються у вигляді числа витків у відпові-

дних розрядах індуктивного дільника напруги: 

 

 B E1

B E1

p p p

q q q

 


 
. (4.48) 

 

На другому етапі вимірювання сигнал небалансу моста посилюється. Варіа-

ція здійснюється зміною числа витків молодшої декади pV2 = mLSB/m0. Операції 

згідно з пп. 1-5 повторюються. Далі визначаються значення помилки E2 і рівнова-

жні значення регульованих параметрів pB2 і qB2 за формулами, аналогічними (4.43 

- 4.48) при визначенні параметрів E1, pB1 і qB1: 
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. (4.49) 

 

При відсутності методичних похибок число етапів обчислення помилки ви-

значається необхідною розрядністю індуктивного дільника та розрядністю векто-

рного вольтметра. Результати обчислення на першому і другому етапах визначені 

в частках варіаційного сигналу. Тому їх точність відповідає точності дільника на-

пруги із тісним індуктивним зв’язком. Результати обчислення на останньому етапі 

(для нашого випадку це може бути другий етап) можна не записувати в регістр ін-

дуктивного дільника, тобто залишити вимірювальне коло незрівноваженим за мо-

лодшими розрядами. Це відповідно спрощує конструкцію індуктивного дільника. 

Обчислені рівноважні значення параметрів pB2 і qB2 підсумовуються з попе-

редніми шляхом запису тільки в регістри молодших розрядів обчислювального 

пристрою. У загальному вигляді результат вимірювання інформативного пара-

метра можна представити у вигляді 
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. (4.50) 

 

Перевага методу проявляється завдяки апріорній інформації про імпеданс 

СПТО. Відомо, що реактивна складова Q імпедансу СПТО на кілька порядків 

менша активної складової Rt. Тоді формат числа qB буде представлений з нулями 

у старших розрядах. Наприклад, qB = 0,000358. Нульові значення немає сенсу за-

писувати в регістри дільника. Для дотримання цієї вимоги обмежимо мінімальну 

дискретність індуктивного дільника натуральним числом NIVD. Умови для спро-

щення дільника виглядають таким чином: 

 

 10 IVDN
tg

  - для декадної структури дільника; (4.51а) 
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 2 IVDN
tg

  - для бінарної структури дільника. (4.51б) 

 

Тому при дотриманні умов (4.51) у схемі на рис. 4.24 дільник квадратурної 

складової m2 і фазообертач КФ можна виключити. Результати обчислень за ос-

новним параметром pB1 записуються в регістри індуктивного дільника і регістри 

старших розрядів обчислювального пристрою. В результаті першого етапу міст 

буде збалансований з точністю до 0,5 LSB векторного вольтметра. 

Поряд з корисними властивостями схема на рис. 4.24 має недолік – при про-

веденні варіації струм в ланцюзі міра/об'єкт змінюється (рівняння (4.40)). Це при-

зводить до виникнення нелінійності в рівнянні (4.45) обчислення вектора помилки 

і як наслідок до ускладнення визначення рівноважного стану індуктивного 

подільника варіаційним методом. Детально властивості такого кола розглянуті в 

[183]. Нижче наведені основні співвідношення. Рівняння для напруг нерівноваги 

до і після варіації можна записати у вигляді системи 
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. (4.52) 

 

Підставляючи вирази з останньої системи в рівняння (4.45), отримаємо 

квадратне рівняння щодо вектора Е: 

 

 2

2

(1 )V

V

E E p K
A jB

p K

 
  . (4.53) 

 

Після поділу на дійсну і уявну частини і розв'язку відповідних рівнянь от-

римаємо більш точні вирази для складових нерівноваги: 
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. (4.54) 

 

Якщо ігнорувати обчислення відповідно до системи (4.54) і обчислювати 

складові вектора Е
*
 за формулами (4.47) і (4.49), то виникає похибка обчислення 

Δ, яка має комплексний характер [183]: 

 

 * 2 2 2 2

2 B 2 2 B( ) (2 )E E pK p p q K j qK p p             . (4.55) 

 

Графік дійсної частини цієї похибки зображений на рис. 4.27. Як випливає з 

графіка, максимальна похибка обчислення нерівноваги може досягати 0,8%. 
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Рис. 4.27. Графік дійсної частини похибки Δ 

 

Її вплив можна нівелювати на першому етапі шляхом проведення декількох ітера-

цій зрівноваження. Відповідно зменшиться швидкодія. Але тоді на кожному етапі 

перетворення ця похибка обмежить похибку зрівноваження на рівні семи старших 

двійкових розрядів векторного вольтметра. Решта молодші розряди будуть приз-

водити до нелінійності підсумкового перетворення (4.50). Для виключення зазна-

чених недоліків комбінованого методу в схемі на рис. 4.24 для обчислення 

нерівноваги необхідно користуватися точним виразом (4.54). 
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4.4 Прецизійні кондуктометричні КМВК для ЧКД з розрахунковим 

значенням константи 

 

4.4.1 Проблеми аномальних КМВК при побудові кондуктометричних 

приладів з чотириелектродними давачами  

 

Зсув фаз в об'ємному імпедансі чотириелектродного давача, як показано в 

[109, 185], обумовлений параметрами розчину: електролітичною провідністю σ і 

діелектричною проникністю ε. Вираз для тангенса фазового кута для поля, що 

змінюється за гармонічним законом, можна отримати із закону повного струму 

для однорідного ізоморфного середовища: 

    0 1j jtg
t

     


     


total

D
J E E E , (4.56) 

де 0 / .tg     

 

На рис. 4.28 представлені частотні залежності тангенса фазового кута в 

діапазоні можливих змін електролітичної провідності розчинів електролітів. 

 

Рис. 4.28. Частотні залежності тангенса фазового кута розчинів електролітів 
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У загальному випадку електрична модель складається із суми електрохіміч-

ного та об'ємного імпедансу, рис.2.11. Але для більшості водних розчинів елект-

ролітів (крім дуже розбавлених розчинів на високій частоті) двоелементна схема 

заміщення кондуктометричного інтерфейсу є ближчою до послідовної. Таким чи-

ном результати вимірювання на практиці представлені імпеданснаою електрич-

ною моделлю. У той час як відповідно до рис. 2.14 та формули (2.27) об'ємний ім-

педанс представлений двоелементною паралельної схемою заміщення. Імпеданс-

на форма подання при паралельній схемі заміщення інформативного параметра 

призведе до похибки [109]. Цей вид похибки був визначений в розділі 2 ((2.14), 

рис. 2.10) при розрахунку активного опору стовпа рідини. Для розбавлених роз-

чинів (σ <1 мСм / м) зазначена похибка є суттєвою вже на частоті 1 кГц. Для ди-

стильованої води, σ = (0,2-03) мСм / м, похибка досягає (0,01-0,02)%. При цьому, 

як випливає з таблиць 4.3 і 4.5, для виключення впливу опорів у потенційній гілці 

давачів у найпростішому випадку для побудови КМВК необхідно використовува-

ти схему порівняння напруг. КМВК з порівнянням напруг для вимірювання пара-

метрів об'єкта за паралельною схемою заміщення в [176] отримали назву ано-

мальних кіл. У цьому випадку без використання вимірювальних перетворювачів у 

вигляді залежних джерел струму або джерел струму керованих напругою (ДСКН), 

на практиці не обійтися. Пристрої типу «залежне джерело» широко використову-

ються в аналізі електричних кіл [173, 186]. Основи їх побудови розглянуті в [181, 

187]. Вони засновані на підсилюючих елементах, охоплених зворотним зв'язком. 

У таких пристроях забезпечити високу точність або хоча б ліній-ність на рівні (1 - 

0,1) ppm практично неможливо. Складність полягає в тому, що процес зрівнова-

ження в цифрових прецизійних КМВК має відбуватися за рахунок зміни S - кру-

тизни перетворення ДСКН. Тому крутизна ДСКН повинна керуватися цифровим 

кодом N. 
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Рис. 4.29. Схема ДСКН з керованою крутизною перетворення 

 

На рис. 4.29 представлено узагальнену схему ДСКН і два варіанти ре-

алізації. Варіант а) – ДСКН з масштабним перетворювачем напруги у вхідному 

колі керування джерелом. Варіант б) – ДСКН з масштабним перетворювачем 

струму в вихідному колі джерела. Характеристики ДСКН: лінійність крутизни пе-

ретворення, вхідні та вихідні опори повинні бути достатніми для подавлення 

впливу неінформативних параметрів і зниження похибки до рівня одиниць ppm. 

Таке завдання можна вирішити за допомогою багатоконтурних кіл. При цьому 

якщо кола основного каналу є трансформаторними, то і додаткові контури логіч-

но використовувати такими ж. Розглянемо цю задачу більш детально. 

 

4.4.2 Багатоконтурні кондуктометричні трансформаторні КМВК 

 

Принцип дії багатоконтурних кондуктометричних КМВК можна розглянути 

на основі узагальненої функціональної схеми, рис. 4.30. На схемі основний контур 

зрівноваження містить: об'єкт вимірювання - ЧКД з вимірюваним параметром ZX і 

невимірюваними параметрами Z1 - Z4, регульовані обмотки m1 і m2 і нерегульова-

ну обмотку m5, міри R0, C0, детектор ДР1.  
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Рис. 4.30. Схема узагальненого багатоконтурного кондуктометричного 

трансформаторного КМВК 

 

Обмотки m1, m2 і міри R0, C0, за умов, що потенціал точки А близький до 

нуля, виконують функцію джерела струму ДСКН. Як випливає з таблиці 4.5, за-

безпечення лінійного перетворення можливо при вихідному опорі ДСКН, що 

прямує до нескінченності. Для реалізації такої властивості необхідно, щоб вихід-

ний струм джерела не залежав від вхідного імпедансу чотириелектродного давача. 

Цей імпеданс дорівнює сумі трьох імпедансів Z1, ZX і Z2. Метод багатоконтурних 

КМВК заснований на компенсації падіння напруги на кожній складовій вхідного 

імпедансу. Тому в кондуктометричну КМВК вводять три додаткових контури 

зрівноваження. Два контури мають однакову функціональну схему. Вони являють 

собою векторну схему для компенсації (ВСК1 і ВСК2) падіння напруги 

відповідно на імпедансах Z1 і Z2. Третій контур призначений для компенсації 

падіння напруги на вимірюваному імпедансі ZX. Він представлений обмоткою m6, 
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що за числом витків рівна обмотці m5. Решта складових додаткового контура збі-

гається з основним контуром. 

Принцип роботи багатоконтурного КМВК полягає в наступному. У вхідній 

гілці ЧКД протікає струм IX, який у загальному випадку в незрівноваженому 

ланцюзі може залежати не тільки від ЕРС обмоток m1, m2 і мір R0, C0, але і від ім-

педансів Z1, ZX, Z2. Цей струм через трансформатор струму Т2 надходить на вхід 

перетворювача струм\напруга, реалізованого на підсилювачі А1. Напруга, про-

порційна робочому струму, подається на схеми компенсації ВСК1 і ВСК2. 

Вхідним каскадом ВСК1 є трансформатор Т4. Його вторинні обмотки m3 і m4, а 

також квадратурний фазообертач на підсилювачі А2 створюють на первинній об-

мотці трансформатора напруги Т3 напругу, амплітуда і фаза якої може регулюва-

тися за допомогою зміни числа витків обмоток m3 і m4. Таким чином вторинна 

обмотка трансформатора Т3 є регульованим джерелом напруги РГН (Z1), яка слу-

жить для компенсації падіння напруги, викликаного довільним струмом IX, на 

неінформативному параметрі давача - імпедансі Z1. Напруга на вході детектора 

рівноваги ДР2 буде визначатися таким виразом: 

 

 3 4
D2 X S1 X 02

S1 01 01 01 01

1 1m m
U I R I R

j C m m j R C 

    
       

    
. (4.57) 

 

При зрівноваженні контура ВСК1 напруга на вході детектора ДР2 дорів-

нюватиме нулю. Зрівноваження здійснюється окремо за квадратурними складо-

вими імпедансу Z1. Складові не є інформативними параметрами, але можуть бути 

визначені з умови рівноваги, виходячи з наступних рівнянь:  

 

 1 02 3 01SR R m m ; (4.58) 

 1 01 01 01 02 4SC C R m R m . (4.59) 
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Аналогічним чином компенсується падіння напруги на імпедансі Z2 за до-

помогою контура ВСК2, що виконує функцію регульованого джерела напруги 

РГН (Z2). 

Компенсація падіння напруги на імпедансі ZX здійснюється за допомогою 

формування ЕРС на обмотці m6. Точна компенсація досягається за умови, що ос-

новний контур повністю зрівноважений. Далі цей процес представлено більш до-

кладно. 

У теорії вимірювання пасивних величин існують дві форми подання імітан-

са: імпедансна і адмітансна [10], пов'язані між собою обернено пропорційною за-

лежністю. Виходячи з найпростішої векторної діаграми, в імпедансній моделі під-

сумовуються дві ортогональні складові, що мають розмірність опору, а в 

адмітансній моделі підсумовуються дві ортогональні складові, що мають роз-

мірність провідності. В ЧКД з паралельною схемою заміщення імпедансу ZX, щоб 

уникнути похибки (2.14), доцільно застосовувати адмітансну модель: 

 

 X X X X1Y Z G j C   . (4.60) 

 

На вході детектора ДР1 буде діяти така напруга: 

 

 
   

6 6 0 51 2
D1 0

0 0 0 X 0 0 0 X X 0

1 1

1 1

m m C mm m
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. (4.61) 

 

Шляхом зміни числа витків обмоток m1 і m2 напругу UD1 приводять до нуля. 

Рівновага в основному контурі і повна компенсація падіння напруги на імпедансі 

ZX досягаються синхронно за такої умови: 
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. (4.62) 
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Спільна дія трьох додаткових контурів зрівноваження створює в точці А 

(низькопотенціальна частина мір R0 і C0) напругу, близьку до нуля. Отже, квадра-

турні струми, створювані мірами R0 і C0, не залежатимуть від параметрів наван-

таження. Це еквівалентно тому, що вихідний опір такого джерела струму близь-

кий до нескінченності. 

Схему КМВК, представлену на рис. 4.30, можна спростити, якщо викори-

стовувати апріорну інформацію про структуру і властивості імпедансів Z1 і Z2. 

Кожен з цих імпедансів складається з послідовно включених імпедансів: електро-

хімічного і об'ємного. Електрохімічний імпеданс діє в тонкому шарі на межі елек-

трод / розчин. Його дійсна частина на робочій частоті 1 кГц прямує до нуля 

(розділ 2). Об'ємний імпеданс ZB1 і ZB2 визначає опір стовпів рідини бічних тру-

бок, рис. 3.12. Їх еквівалентна схема представлена паралельною ємнісною схемою 

заміщення і збігається зі схемою заміщення вимірюваного імпедансу ZX. 

 

 

Рис. 4.31. Схема багатоконтурного кондуктометричного трансформаторного 

КМВК для давачів з подавленними (ZE≈0) електрохімічними імпедансами 
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Виходячи з цього, додаткові контури зрівноваження ВСК1 і ВСК2 (див. рис. 

4.30) можна спростити, замінивши регульовані джерела напруги РГН на нерегу-

льовані джерела. Роль останніх можуть виконувати дві додаткові обмотки m3 та 

m4 на трансформаторі Т1 (див. рис. 4.30), що включаються послідовно з мірами R0 

і C0. Спрощена схема такого кондуктометричного багатоконтурного КМВК зо-

бражена на рис.4.31. Припустимо, що довжина центральної та бокових трубок ко-

мірки (на рис. 3.12 вони відповідно зображені як і L і l) буде однаковою.  

Нехай число витків обмоток m3 та m4 буде відповідати умові 

 

 
1 2

1 2
3 4 5 5 5

2
1 1 3

B BZ Z l L
B B

X

Z Z l
m m m m m

Z L

    
        

  
. (4.63) 

 

Тоді ЕРС обмоток m3 та m4 буде компенсувати падіння напруги на імпедан-

сах ZB1, ZB2 і ZX. За однакового характеру і модуля імпедансів ZB1, ZB2 і ZХ обидві 

обмотки можна поєднати в одну з відповідною умовою (4.63). Залишкове падіння 

напруги на імпедансах ZE1 і ZE2 (на рис.4.31 не показане) через повторювач напру-

ги ПН буде підсумовуватися з напругою на обмотках m1, m2. У результаті напруга 

в точці А буде практично дорівнювати потенціалу загального проводу. Напругу 

на вході детектора ДР можна оцінити за такою формулою: 
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 (4.64) 

 

У стані рівноваги кола (UD = 0) отримаємо вирази для параметрів GX і CX. 

При дотриманні умов (4.63) вони повністю збігаються з першими двома рівнян-

нями системи (4.62). 

Незважаючи на гадану простоту (у порівнянні із схемою на рис.4.30), схема 

на рис. 4.31 має два додаткових контури компенсації падіння напруги. Перший 

контур – це обмотка m6, напруга якої в стані рівноваги основного контура дорів-
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нює падінню напруги на розрахункових параметрах об'ємних імпедансів ZB1, ZB2 і 

ZX. Другий контур – це коло позитивного зворотного зв'язку, який за допомогою 

повторювача напруги на ОП, дає змогу залишкове падіння напруги на імпедансах 

ZE1 і ZE2 підсумувати з напругою основного контура з регульованими обмотками 

m1 і m2. Такі кола в [178] названі зрівноваженими системами із статичним регулю-

ванням. Обидва додаткових контура дають можливість сформувати струм через 

міри R0 і C0 незалежно від вхідного опору ЧКД (тобто забезпечити вихідний опір 

ДСКН, близький до нескінченності). 

 

4.4.3 Коаксіальні подвійноекрановані кондуктометричні  

трансформаторні КМВК 

 

У прецизійних кондуктометричних вимірюваннях практично завжди з висо-

кою точністю стабілізують температуру рідини, що вимірюється. Для цього кон-

дуктометричний давач поміщають в термостат. Корпус термостата може вико-

нувати функцію екрана від електричних і магнітних наводок. Однак з міркувань 

безпеки корпус повинен бути заземлений. Через корпус можуть замикатися стру-

ми конденсаторів мережевого фільтра.  

 З цієї причини недоцільно використовувати корпус термостата в якості обо-

лонки для чотирипарного включення. В якості такої оболонки можна застосувати 

ділянку металевої фольги або сітки, закріпленої відразу за захисною кварцовою 

трубкою ЧКД, рис. 4.19. У цьому випадку фольга також опиниться в термостаті. 

Тому через неї не можна пропускати зворотний робочий струм. Але її можна ви-

користовувати як екранну оболонку для захисту від наводок. Схема такого 

еквіпотенціального захисту прецизійного ЧКД показана на рис. 4.32. У ній ре-

алізована конфігурація підключення 42, тобто чотири порти по два затикачі. Ця 

конфігурація кардинально відрізняється від відомого чотирипарного підключення 

тим, що кожен з екранів має свій окремий потенціал, близький (в ідеалі рівний) 

потенціалу центрального проводу. 
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Рис. 4.32. Коаксіальний подвійноекранований кондуктометричний міст 

 

Таке підключення дає змогу забезпечити повний еквіпотенціальний захист, 

включаючи захист всередині давача, аж до чутливого елемента. У той же час все-

редині приладу можна реалізувати коаксіальне подвійноекрановане підключення з 

конфігурацією 33, тобто три порти по три затискачі. Це дозволить зменшити до 

мінімуму площу струмових і потенціальних контурів, а значить, знизити рівень 

наводки (включаючи синфазну), яка обумовлена магнітними зв'язками всередині 

приладу. 

 

4.5 КМВК для перетворення інформативних параметрів  

диференціальних ДКД 

 

Імпедансні методи вимірювання в біосенсориці слід віднести до прецизій-

них кондуктометричних вимірювань. Причина не тільки у розмірі та складності 

визначення поправок до невилученої систематичної похибки давача, зумовленої 

багатоелементною електричною моделлю та розбіжністю між параметрами дифе-
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ренціального ДКД, що зазначені в розділі 3. Важливо відзначити, що вимоги до 

основних метрологічних характеристик: стабільності, абсолютної чутливості, лі-

нійності функції перетворення для біосенсорних приладів, такі ж самі, як і до 

прецизійних кондуктометричних приладів. Дійсно, для зниження впливу елек-

тродних процесів рекомендується прикладати до диференціальних ДКД змінну 

напругу амплітудою не більше 10 мВ. Якщо динамічний діапазон приладів при 

вимірюванні інформативного параметра прийняти 60 дБ (3 декади), то (з 

урахуванням, що сам інформативний параметр становить кілька відсотків від ак-

тивної складової імпедансу селективного давача) одиниці молодшого розряду бу-

де відповідати напруга 100 нВ. Ця величина спів мірна з граничною абсолютною 

чутливістью, що визначається щільностю розподілу напруги теплових шумів. То-

му для ДКД, що використовуються в біосенсориці, необхідний вимірювальний 

перетворювач з динамічним діапазоном 100 дБ на робочій частоті 40-100 кГц. Він 

повинен забезпечувати виділення корисного сигналу на тлі шумів, неінформатив-

них параметрів, дестабілізуючих факторів. Ці завдання в першу чергу стосуються 

ефективності диференціального методу вимірювання. 

 

4.5.1 Аналіз проблем чотириплечих мостових вимірювальних кіл 

змінного струму з диференціальними ДКД 

 

Найбільш простий і широко вживаний спосіб реалізації диференціального 

методу пов'язаний з включенням диференціальних ДКД в гілки чотириплечого 

моста (ЧПМ). Таке рішення широко використовується в практиці біосенсорних 

вимірювань. Про це свідчать сучасні наукові публікації [188] і патенти [189].  

На даний час в вимірювальних перетворювачах використовуються в основ-

ному незрівноважені ЧПМ. Наприклад: для розробки комплексних вимірюваль-

них перетворювачів, в яких канали перетворення активної та реактивної складо-

вих можна використовувати для вимірювання двох різних фізичних величин 

[191]; при створенні тензометричних давачів; для зміщення початкової точки 

шкали вимірювання [192]. 
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Рис. 4.33. Схема установки для дослідження чутливості ЧПМ [189, 190] 

 

Розглянемо схему вимірювальної установки на рис. 4.33, в основі якої зна-

ходиться ЧПМ. Її основні метрологічні властивості розглянуті в [193]. З низькоча-

стотного генератора сигналів змінна напруга частотою f = 10 - 100 кГц приклада-

ється до гребінчастих електродів активного Z2 і пасивного (референтного) Z1 кон-

дуктометричного давача, що знаходяться в склянці з буферним розчином. З діаго-

налі моста вихідний сигнал надходить через диференціальний підсилювач (ДП) на 

селективний вольтметр (СВ). Після вольтметра сигнал нерівноваги подається на 

пристрій відображення (самописець або монітор ПК). Як правило, наванта-

жувальні опори для імпедансів ДКД вибирають однаковими (R3 = R4 = R). Тоді 

коефіцієнт передачі ЧПМ як векторна величина буде визначатися виразом 
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Якщо з метою спрощення перетворень прийняти складові импедансів ДКД рівни-

ми (R1 = R2 = R0 і Х1 = Х2 = Х0), інформативний параметр позначити ΔR та при цьо-

му знехтувати нелінійністю перетворення, що не перевищує 10-20%, то дійсна ча-

стина коефіцієнта перетворення ЧПМ буде мати вигляд 
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Однією з найважливіших характеристик вимірювальної схеми ЧПМ є чут-

ливість SU до інформативного параметра. Виділимо в ній складову SH, яка зале-

жить від частоти SH = f(ω): 
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де: 
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Частотні властивості функції SH(ω) представлені на рис. 4.34.  

 

 

Рис. 4.34. Залежнівсть чутливості ЧПМ з диференціальними ДКД від частоти 
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Низці графіків відповідають наступні умови: 1 – R = R0 = 1 кОм, C0 = 50 пФ; 

2 – R = R0 = 1 кОм, C0 = 80 пФ; 3 – R = 1 кОм, R0 = 3 кОм, C0 = 50 пФ; 4 – R = 1 

кОм, R0 = 3 кОм, C0 = 80 пФ; 5 – R = R0 = 3 кОм, C0 = 50 пФ. Як випливає з рисун-

ка, постійну чутливість ЧПМ має при робочих частотах вище 40-50 кГц. Нижче 

20-30 кГц спостерігається зниження на порядок чутливості перетворення. При до-

сягненні умови R0 + R = X0 певною незрівноваженою ЧПМ відбувається повна 

втрата чутливості. 

Уявімо складову чутливості SH як функцію від параметра R0 - активної скла-

дової імпедансу ДКД. Графіки зображені на рис. 4.35. Номерам графіків відпові-

дають наступні умови: 1 – R = X0 = 100 Ом, 2 – R = X0 = 500 Ом, 3 – R = X0 = 1 

кОм, 4 – R = X0 = 2 кОм, 5 – R = X0 = 3 кОм, 6 – R = X0 = 4 кОм, 7 – R = X0 = 5 кОм, 

8 – R >> X0, 9 – R << X0.  

  

 

Рис. 4.35. Залежнівсть чутливості ЧПМ з диференціальними ДКД від R0 

 

 Складова чутливості SH має яскраво виражений екстремум. Максимальне 

значення чутливості спостерігається, коли тангенс фазового кута наближається до 

одиниці. При зміні активного опору ДКД на 20-30% чутливість знижується в два 

рази. Положення екстремумів зміщується вправо синхронно зі збільшенням 

навантажувального опору R. Це означає, що для роботи з максимальним значен-
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ням чутливості необхідно переходити до нового класу складніших перетво-

рювачів, в яких буде постійно підлаштовуватися значення параметра R під зна-

чення параметра R0. В іншому випадку, в процесі досліджень, зміни електро-

літичної провідності буферного розчину або геометрії гребінчастих електродів 

викликатимуть зниження чутливості. 

Очевидно, створення сучасних високочутливих, але відносно простих деше-

вих біосенсорних вимірювальних систем пов'язано з розробкою технології виго-

товлення нових типів кондуктометричних перетворювачів, зокрема, з вибором: 

оптимальної геометрії електродної системи і мембрани; типу металу електродної 

системи; рН буферного розчину для найкращого режиму роботи мембрани та ін. 

Всі ці дослідження будуть супроводжуватися зміною в широких межах пара-

метрів R0 і С0 та впливати на чутливість  

Крім того схема, зображена на рис. 4.33, являє собою вимірювальну уста-

новку, в якій генератор, диференціальний підсилювач, селективний нановольт-

метр і пристрій відображення - окремі електронні пристрої. Недоліками такого 

рішення є значні вагогабаритні показники і вартість. Тоді значне збільшення дос-

лідженнь складних хімічних сполук широкого спектру буде практично неможливе 

за економічними показниками.  

 

4.5.2 Нові методи перетворення імпедансів диференціальних ДКД 

 

Сучасні методи перетворення імпедансів диференціальних ДКД основані на 

використанні зрівноважених КМВК [190, 196-199]. Розглянемо нові методи та їх  

основні метрологічні властивості.  

Електричною моделлю диференціального імпедансного давача є два в зага-

льному випадку гальванічно не пов'язані імпеданси Z1 і Z2. Обидва імпеданси ма-

ють однакову двоелементну ємнісну послідовну схему заміщення, рис. 4.36а). Ко-

рисний сигнал знаходить відображення в моделі імпедансу Z1 у вигляді активної 

складової провідності GX. 
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Рис. 4.36. Імпедансні моделі диференціальних ДКД 

 

Труднощі виділення корисного сигналу полягають в тому, що: а) інформа-

тивний параметр GX на два порядки менше неінформативного параметра G1; б) 

модулі й фази імпедансів Z1 і Z2 можуть відрізнятися на десятки відсотків; в) тан-

генс фазового кута імпедансів Z1 і Z2 близький до одиниці, і на етапі вибору типу 

металу електродів може змінюватися в широких межах. Положення векторів ім-

педансів на комплексній площині наведено на рис. 4.36б). Основне завдання 

вимірювального кола полягає у виділенні інформативного параметра GX і виклю-

чення впливу неінформативних параметрів. Для реалізації останньої вимоги 

вимірювальне коло повинно мати нульовий сигнал при відсутності інформативно-

го параметра GX. Відомий диференціальний метод, який дає хороші результати 

при перетворенні скалярних фізичних величин, для векторних величин з перера-

хованими властивостями втрачає свою ефективність. Для усунення цієї проблеми 

пропонуються два методи перетворення імпедансів Z1 і Z2: метод колінеарності 

векторів (або метод зміни фази векторів до збігу з дійсною віссю) [196] і метод 

попереднього функціонального перетворення [194]. 

Метод колінеарності векторів (КВ). Для опису методу розглянемо компле-

ксну площину Z в ортонормованому базисі Re(Z) і Im(Z), рис. 4.37. На площині 

представлені два вектори Z1 і Z2. Метод колінеарності заснований на перетворенні 

векторів Z1 і Z2 в квазівектори Z1* і Z2*, тобто в такі вектори, у яких відсутня уявна 

складова. Метод складається з кількох етапів перетворення [196]. Спочатку змі-

нюють фазу вектора Z1 до збігу його з дійсною віссю. Потім змінюють фазу век-

тора Z2 до тих пір, поки він не стане колінеарним і протилежним за знаком векто-

ра Z1. Далі порівнюють перетворені вектори Z1* і Z2*, а сигнал, пропорційний різ-
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ницевому вектору ΔZ, який лежить на дійсній осі, зрівноважують як скалярну ве-

личину.  

 

  

   Рис. 4.37. Діаграма методу КВ      Рис. 4.38. Діаграма спрощеного методу КВ 

 

Розглянутий метод можна модифікувати для випадку, коли вектори Z1 і Z2 

мають однаковий фазовий кут (φ1 = φ2, див. рис. 4.36б)). Модифікований метод 

полягає в наступному. Одночасно повертають фазу обох векторів Z1 і Z2 до збігу з 

дійсною віссю вектора Z1. Потім вектор Z2* інвертують і масштабують, прирів-

нюючи до нуля дійсні частини векторів Z1* і Z2*. Векторна діаграма методу зо-

бражена на рис. 4.37. Однак при нерівності фазових кутів векторів діаграма мето-

ду зміниться, рис. 4.38. Якщо φ1 - φ2 = φ, то навіть при повній компенсації дійсних 

частин векторів з'являється різницевий вектор ΔZ, який має тільки уявну складо-

ву. Модуль цього вектора в декілька раз перевищує вектор інформативного пара-

метра. Це відповідно вимагає збільшення динамічного діапазону засобу вимірю-

вання інформативного параметра. 

Метод функціонального перетворення (ФП). Метод функціонального пере-

творення заснований на попередньому аналоговому перетворенні двох векторів з 

подальшим зрівноваженням залишкового сигналу. Одним з кращих за стабільніс-

тю чутливості є перетворювач з функцією перетворення пропорційній різниці ім-

педансів [195]. На рис. 4.39 зображена векторна діаграма, яка пояснює принцип 

роботи запропонованого методу.  
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Рис. 4.39. Діаграма методу функціонального перетворення 

 

Метод полягає у формуванні на виході аналогового функціонального пере-

творювача сигналу, пропорційного різниці векторів Z1 і Z2. Цей різницевий сигнал 

ΔZ на порядок менший неінформативних параметрів модулів векторів Z1 і Z2, але 

на порядок більший інформативного параметра 1/GX. Далі вихідний сигнал 

функціонального перетворювача призводять до нуля за допомогою системи авто-

матичного зрівноважування. Метод з функціональним перетворенням простіше 

попереднього (рис. 4.37), бо має тільки один цикл зрівноваження. Але для його 

реалізації необхідно пам'ятати, що фаза вектора ΔZ може набувати значення в 

діапазоні (0 – 2π). 

Виконувати перетворення безпосередньо над пасивними величинами (імпе-

дансами) практично неможливо. Як правило, імпеданси давача включаються в 

електричне коло з генераторами струму, напруги, операційними підсилювачами. 

Тож перетворення сигналів здійснюється над активними величинами: струмами 

або напругами. Нижче наводяться можливі варіанти реалізації розглянутих ме-

тодів перетворення імпедансів диференціальних кондуктометричних давачів. 

 

4.5.3 Зрівноважені КМВК «аномального Y-типу» із компенсацією 

реактивної складової імпедансу давача 

 

На рис. 4.40 зображена функціональна схема одного з варіантів реалізації 

методу перетворення, представленого на рис. 4.37. Схема являє собою КМВК з 
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трьома автоматично зрівноваженими контурами [196]. Вони призначені для отри-

мання нульового сигналу в відсутності корисного сигналу. Кожен з контурів 

послідовно підключається до АЦП за допомогою ключів SW1 - SW3.  

 

Рис. 4.40. КМВК «аномального Y-типу» з компенсацією реактивної складової  

імпедансу давача  

 

 АЦП змінного струму виконує функцію детектора рівноваги для контурів 

зрівноваження і векторного вольтметра для корисного сигналу, що виникає після 

появи корисного сигналу. Фазообертовий (ФО) пристрій у вигляді інтегруючого 

кола з постійною часу τ забезпечує зсув фази на π/2. Разом з масштабним пере-

творювачем К1 і сумматором Σ1 вони утворюють перший контур, призначений для 

компенсації уявної складової струму через давач, тобто для розвороту вектора Z1 

уздовж дійсної осі. ФО, масштабний перетворювач К2 і суматор Σ2 утворюють 

другий контур, призначений для компенсації реактивної складової вектора Z2. 

Третій контур представлений масштабним перетворювачем К3 і призначений для 

компенсації залишкового сигналу вектора ΔZ, рис. 4.37. Вирази для струмів, що 

протікають через кожен імпеданс ДКД, мають вигляд 
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, (4.69) 

де τ = RC постійна часу інтегратора ФО пристрою; К1 та К2 – коефіцієнти передачі 

масштабних перетворювачів. 

 

Змінюючи значення К1 і К2 таким чином, щоб скоротилися вирази в круглих 

дужках (4.68) та (4.69), можна забезпечити роздільну компенсацію впливу 

ємнісних складових для кожного елемента кондуктомеричного перетворювача. В 

результаті залишиться різниця активних провідностей: 

 

 12 SS GGG  . (4.70) 

 

Вона компенсується за допомогою масштабного перетворювача К3. Таким 

чином, за допомогою трьох регулювань може бути виконане повне зрівноваження 

КМВК при будь-яких значеннях параметрів елементів диференціального кондук-

томеричного перетворювача. 

У разі однакових тангенсів фазового кута або постійних часу диференціаль-

них давачів RS1CS1 = RS2CS2, кількість контурів зрівноваження можна зменшити до 

двох. 

 

 

Рис. 4.41. КМВК з підстроюванням фази для диференційальних ДКД  

з однаковим тангенсом фазоваго кута 
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Один з варіантів функціональної схеми, що реалізує цей метод, представлений на 

рис. 4.41 [196]. Схема містить джерело напруги U0, квадратурний фазообертач 

(ФО π/2), суматор (Σ), масштабні перетворювачі з регульованими коефіцієнтами 

передачі (К1 і К2), аналоговий інвертор (ФО π), диференціальний ДКД, один еле-

мент якого характеризується параметрами RS1, CS1, а другий - відповідно RS2, CS2, 

перетворювач струм-напруга (підсилювач А та резистор R2). При замиканні ключа 

SW1 струм IS1, що протікає через елемент кондуктометричного перетворювача 

RS1, CS1, буде визначатися таким виразом: 

 

 

1
0 1*

 1

1

1 1 1

1

1 1
1

S

S

S

S S S

K
U j G

U
I

G
j

G j C C



 

 
 

 
 
   

    
   

. (4.71) 

 

Вибираючи параметри ФО, а також регулюючи К1, можна забезпечити ну-

льовий фазовий зсув струму IS1 по відношенню до генератора за рахунок компен-

сації (зрівноваження) падіння напруги на реактивній складовій CS1 імпедансу пе-

ретворювача. При замиканні ключа SW2 струм IS2, що протікає через другий еле-

мент кондуктомеричного перетворювача, буде визначатися наступним виразом: 
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. (4.72) 

 

Мостовие вимірювальне коло буде повністю зрівноваженим, якщо струми IS1 і IS2 

будуть рівними. Завдяки виконаній раніше компенсації падіння напруги на реак-

тивних елементах перетворювача, фази струмів в гілках моста збігаються з фазою 

напруги генератора. Тому, контролюючи синфазну по відношенню до напруги U0 
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складову Uout і регулюючи за допомогою К2 модуль струму IS2, можна домогтися 

виконання умови рівноваги, з якого випливає: 

 

 2 2 1S SK G G . (4.73) 

 

При появі корисного сигналу GX активна складова імпедансу одного з дава-

чів зміниться на кілька відсотків. Тому різницевий струм гілок мостового кола 

отримує деяке пропорційне збільшення ΔIS = U0GX. Це приріст забезпечує відпо-

відну зміну вихідного сигналу моста Uout, який не залежить від реактивної складо-

вої імпедансу перетворювача. Таким чином, описана схема дає змогу отримати 

прямий відлік за інформативним параметром диференціального ДКД з постійною 

чутливістю.  

Все зазначене справедливо в разі рівності фазових кутів векторів. Насправді 

фазові кути векторів різні. Основними причинами є: неточність виготовлення і рі-

зна ступінь «забруднення» електродної системи, відмінності в електричних харак-

теристиках, пористості і адгезії до електродів селективної і неселективної мем-

брани. Другим недоліком схем на рис.4.40 і 4.41 є те, що вимірювальне коло з ди-

ференціальним кондуктометричним перетворювачем належить до так званих ано-

мальних схем, чутливість яких залежить від величини вимірюваного параметра 

[176]. З одного боку, двоелементна еквівалентна схема кожного з елементів кон-

дуктометричного перетворювача є послідовною ємнісною, тобто характеризуєть-

ся сумою активного і реактивного опорів, рис. 4.36б. А з іншого боку, диференці-

альний метод перетворення заснований на порівнянні двох струмів, рівняння 

(4.71), (4.72). Причому вхідний параметр кондуктометричних систем - це концен-

трація. Вона пропорційна провідності, тобто пов'язана з опором обернено пропор-

ційною залежністю. У цих умовах необхідно вирішити суперечливе завдання: вза-

ємно зрівноважити активні та реактивні опори з послідовною схемою з'єднання в 

плечах моста з порівнянням струмів і визначити інформативний параметр парале-

льної схеми заміщення у вигляді збільшення активної провідності. 
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Розглянемо більш докладно коефіцієнт перетворення КМВК на рис.4.41 і його ос-

новні метрологічні властивості. Задамо фазові відношення імпедансів ДКД у ви-

гляді тангенсів фазового кута: 
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Відповідно вирази для провідності мають вигляд: 
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Давач можна включити у вимірювальний перетворювач двома способами: в 

коло прямого і зворотного зв'язку операційного підсилювача. При включенні КД в 

коло прямого зв'язку, напруга на виході вимірювального перетворювача прямо 

пропорційно адмітансу. З цієї причини схеми на рис. 4.40 і 4.41 можна назвати як 

КМВК з перетворенням Y-типу. Відзначимо, що в схемі на рис.4.41 є два варіанти 

включення давача з селективною мембраною: 

1) селективний давач з опором Y1 включається до ключа SW2 в плече з ін-

вертором, а опорний давач з опором Y2 - до ключа SW1 в неінверсне плече; 

2) селективний давач з опором Y1 включається до ключа SW1 в плече без ін-

вертора, а опорний давач з опором Y2 - до ключа SW2 в інверсне плече. 

З метою спрощення подальших обчислень скористаємося коефіціентом пе-

ретворення КМВК у вигляді розмірної величини: 
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Варіант 1. Розглянемо випадок, коли селективний давач включається в ін-

версне плече диференціального Y-перетворювача. Методика проведення вимірю-

вань передбачає попереднє балансування схеми перед додаванням в буферний ро-

зчин досліджуваної речовини, тобто при GX = 0. Умови рівноваги наведені в [196, 

197]. Після завершення процесу балансування в буферний розчин додається ана-

літ, і з'являється приріст провідності GX ≠ 0. Вираз коефіцієнта передачі набуває 

такого вигляду: 
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Підставивши в останнє рівняння рівноважні значення для К1 і К2 і помноживши на 

комплексно пов'язаний знаменник, отримаємо 
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. (4.81) 

 

Такі ж вирази можна отримати для другого варіанту включення: 
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Для зручності подальших розрахунків введемо параметр n, що характеризує 

нерівність тангенсів двох давачів: 
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 2 1/n tg tg  . (4.84) 

 

Для оцінки метрологічних властивостей КМВК, що зображений на рис.4.41 вико-

ристовуємо такі характеристики: 

- крутизна перетворення, що задана як: 

 

 Re( ) / XS W G   ; (4.85) 

 

- похибка лінійності, яка за визначенням дорівнює: 
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- параметр α, який характеризує співвідношення діапазонів перетворення по 

реактивній і активній складовим вихідного сигналу КМВК: 

 

    Im ReW W  . (4.87) 

 

У [197] представлено виведення загальних рівнянь для цих метрологічних харак-

теристик. Але з огляду на, що GX/G1 ≤ 0.01, то з похибкою, близькою до 1%, вира-

зи для S, δ і α можна спростити. Нижче наведені ці вирази для двох варіантів 

включення: 
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 Рівняння (4.89) збігається з виразом, отриманим в [198] для окремого 

випадку, коли tgφ1 = tgφ2, що підтверджує спадкоємність досліджень і правиль-

ність оцінки основних метрологічних характеристик. Задамо співвідношення G1 = 

G2 і Gx/G1 = 0,01 та побудуємо сімейства графіків абсолютних значень S, δ і α, ва-

ріюючи значення параметрів давачів. 

Нижче зображено групи графіків залежності α від параметрів диференційного 

кондуктометричного ДКД. Як видно з рис. 4.42 і 4.43, при нерівності тангенсів 

адмітансів диференціального ДКД рівень нескомпенсованої квадратурної складо-

вої різко збільшується. Для tgφ1 = 0,8 і tgφ2 = 0,32 (n = 0.4) квадратурна складова 

коефіцієнта передачі в 90 разів перевищує його синфазну складову, що пропор-

ційна корисному сигналу. 

 

  

Рис. 4.42. Залежність α від n   Рис. 4.43. Залежність α від Gx/G1 
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Рис. 4.42 – це залежність модуля α від n для першого варіанту підключення ДКД 

при tgφ1 = 0,2 (крива 1), tgφ1 = 0,4 (крива 2) і tgφ1 = 0,8 (крива 3), а також для дру-

гого варіанту підключення при tgφ1 = 0,2 (крива 1), tgφ1 = 0,4 (крива 4) і tgφ1 = 0,8 

(крива 5), ліворуч від перегину (мінімуму) значення α – позитивні, праворуч – не-

гативні. 

Рис. 4.43 – це залежність α від Gx/G1, для фіксованого співвідношення n = 0.8, для 

першого варіанта підключення ДКД при tgφ1 = 0,4 (крива 1), tgφ1 = 0,6 (крива 2) і 

tgφ1 = 0,8 (крива 3), а також для другого варіанта при tgφ1 = 0,2 (крива 1), tgφ1 = 

0,4 (крива 4) і tgφ1 = 0,8 (крива 5). 

Щоб пропустити повний сигнал нерівноваги, динамічний діапазон АЦП не-

обхідно збільшувати на шість-сім двійкових розрядів. Очевидно, це призведе до 

погіршення співвідношення корисний сигнал\завада. Збільшення параметра Gx/G1 

з 0,5 до 2% призводить до зниження рівня квадратурної складової коефіцієнта пе-

редачі в три – чотири рази. Однак, наприклад, для біосенсорних ДКД збільшення 

параметра Gx/G1 може бути пов'язано зі збільшенням товщини селективної мем-

брани. При товщині мембрани більш 0,1 мм різко зростає динамічна похибка вна-

слідок збільшення інерційності. Тому можливості такого підходу – обмежені. 

Графік залежності крутизни S від tgφ1 зображений на рис. 4.44 для першого 

варіанта підключення диференціального ДКД при n = 0,8 (крива 1), n = 1 (крива 2) 

і n = 1,2 (крива 3), а також для другого варіанта підкючення при будь-яких зна-

ченнях n (крива 2), що співпадає з відповідною кривою для першого варіанта. 

 

Рис. 4.44. Залежність крутизни перетворення від tgφ1 
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Як видно з графіків, зображених на рис. 4.44, при зміні тангенсів адмітансів 

давачів диференціального ДКД від 0,1 до 1, навіть при повній їх ідентичності, 

тобто при n = 1, крутизна перетворення зменшується в два рази. Тангенс фазового 

кута адмітанса диференціального ДКД помітно впливає на крутизну перетворення 

тільки при величинах, більших за 0,3. 

Графік залежності похибки лінійності δ від tgφ1 зображений на рис. 4.45 для 

першого варіанта підключення диференціального ДКД при n = 0.8 (крива 1),  n = 1 

(крива 2) і n = 1.2 (крива 3), а також для другого варіанта підключення при будь-

яких значеннях n (крива 2). 

Як видно з графіків, зображених на рис. 4.45, похибка лінійності мало зале-

жить від розбіжності тангенсів адмітансів диференціального ДКД. Однак навіть 

при настільки малих (для біосенсорних ДКД) значеннях тангенсів адмітансів, як 

0,3 – 0,5, похибка лінійності складає 10 – 20%, а при значеннях тангенсів, близь-

ких до одиниці, може досягати 50%. 

 

 

Рис. 4.45. Залежність похибки лінійності від tgφ1 

 

Всі наведені негативні метрологічні властивості розглянутої КМВК є нас-

лідком того, що в схемах на рис. 4.40 і 4.41 використовуються аномальні схеми 

порівняння [176], коли для двоелементної послідовної схеми заміщення об'єкта 

вимірювання використовується схема порівняння струмів. Усунути цей недолік 
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можна в КМВК, де сигнал диференціального ДКД пропорційний різниці імпедан-

сів, а не адмітансів. 

 

4.5.4 Зрівноважені КМВК «нормального Z-типу» із попереднім  

аналоговим перетворювачем, що має функцію перетворення пропорційну  

різниці імпедансів  

 

Поява корисного інформативного сигналу в ДКД можна інтерпретувати як 

зростання провідності в паралельній схемі заміщення на рис.4.36а) або як зни-

ження опору в послідовній схемі на рис.4.46. 

 

 

Рис. 4.46. Модель корисного сигналу в послідовній схемі заміщення 

 

Обидві схеми можуть використовуватися для аналізу властивостей КМВК. Пере-

рахунок параметрів з однієї схеми в іншу можна виконувати відповідно до 

рівняння 

 

 
 

X
X

X S1 S1 X

1 R
G

R R R R


 

 
. (4.94) 

 

Для методу колінеарності векторів (методу зміни фази векторів до збігу з дійсною 

віссю), що наведений на рис. 4.37 та 4.38, можна використовувати обидві схеми. 

Для методу попереднього функціонального перетворення краще використовувати 

модель на рис. 4.46. Структурна схема КМВК, що заснована на методі з застосу-

ванням операції аналогового віднімання імпедансів, вперше розглянута в роботі 

[199]. На рис.4.47 показано функціональну схему вимірювального кола. 
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Рис. 4.47. Функціональна схема КМВК нормального Z-типу 

 

Виведення рівнянь перетворення і повний аналіз наведено в [194]. Нижче коротко 

представимо принцип роботи і основні співвідношення. Давачі з селективною 

(імпеданс Z1) і неселективною (імпеданс Z2) мембранами включаються в коло зво-

ротного зв'язку операційних підсилювачів А1 і А2. Тому напруги на виходах опе-

раційних підсилювачів будуть пропорційні імпедансам давачів. Напруга на виході 

диференціального підсилювача, реалізованого на ОП А3, з коефіцієнтом посилен-

ня n буде пропорційною різниці импедансів Z1 і Z2. Тож, перетворювач на ОП А1 

- А3 виконує функцію пристрою «віднімання імпедансів» (ПВІ).Очевидно, 

вихідний сигнал ПВІ містить неінформативні складові диференціального ДКД. 

Для їх компенсації служать гілки зрівноваження для активної складової (дільник 

К1, повторювач напруги ОП А5) і реактивної складової (дільник К2, повторювач 

напруги ОП А6 і квадратурний фазообертач А7). Дільники напруги К1 і К2 керу-

ються цифровим кодом. Вони представляють собою резистивні матриці (напри-

клад, AD 5282), підключені до аналогового інвертора на ОП А4. Повний вираз для 

вихідної напруги всього перетворювача буде виглядати наступним чином: 
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. (4.95) 

 

Процес вимірюваня відбувається в два етапи. Спочатку диференціальний 

біосенсорний ДКД занурюється в буферний розчин. При цьому різницевий сигнал 

з виходу ПВІ зрівноважується компенсаційною гілкою. Коефіцієнти передачі K1 і 

K2 регулюються таким чином, щоб UА8 = 0. Таким чином, при відсутності до-

сліджуваної речовини запропонована схема забезпечує повну компенсацію неін-

формативних параметрів за допомогою двох регулювань. 

На другому етапі у буферний розчин додається досліджувана речовина. На 

виході ПВІ напруга буде пропорційною як інформативним, так і неінформатив-

ним складовим ДКД. Однак на виході КМВК ОП А8 напруга буде пропорційною 

тільки інформативній складовій. Вона не містить складових, що залежать від 

неінформативних параметрів імпедансів давачів: 
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Очевидно, що чутливість такого кола буде постійною величиною: 
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Вибором параметрів схеми R0, R6, R9 і n можна відповідно нормувати вихідний 

сигнал перетворювача і чутливість у досить широкому діапазоні значень.  

 

4.6 Висновки до розділу 4 

 

1. Спираючись на принцип інваріантності у вимірювальній техніці, для кла-

сифікації прецизійних імпедансних приладів запропоновано ввести критерій ная-
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вності двох або більше вимірювальних каналів. Це дозволить: створити цілісну 

класифікацію, в яку вбудовуються відомі прецизійні прилади, такі як мости і ло-

гометричні АЦП; отримати узагальнені рівняння рівноваги для мостів різного 

призначення; сформулювати вимоги до додаткових вимірювальних і масштабних 

перетворювачів для отримання лінійної характеристики перетворення моста. 

2. Завдяки використанню багатоконтурних вимірювальних кіл забезпечена 

інваріантність результату вимірювання до опорів під'єднання, через які протікає 

робочий струм термо- або кондуктометричного давача та взірцевої міри, за умов, 

коли величина цих опорів співмірна або перевищує інформативний параметр. Та-

ким чином апаратними методами повністю вірішується "yoke problem". 

3. Додаткова ємність (кабель плюс вихідна ємність індуктивного дільника 

напруги) величиною 1-3 nF може призвести до зміни електричної моделі. Двоеле-

ментна схема заміщення термоперетворювачів опору може відповідати не послі-

довній індуктивній схемі, а паралельній ємнісній схемі. Це характерно як для 

прецизійних давачів СПТО, так і для давачів промислового призначення. Зміна 

схеми заміщення ускладнює калібрування внутрішніх вузлів моста, погіршує мет-

рологію, ускладнює автоматизацію. Еквіпотенціальний захист струмового і по-

тенціального контурів ці недоліки усуває. У розглянутих термометричних мостах 

завдяки структурній надмірності знижено взаємний вплив електричних і магніт-

них полів вимірювального кола. Реалізація методу заснована на застосуванні до-

даткового трансформатора. Вторинні обмотки трансформатора виконані екрано-

ваним проводом. Переваги коаксіальних зрівноважених мостів і кіл з еквіпотенці-

альним захистом в схемі об'єднані. Трансформаторні мости, в яких реалізується 

цей метод, пропонується назвати коаксіальними подвійно екранованими мостами. 

4. Запропонований комбінований метод вимірювання імпедансу заснований 

на варіаційному методі оцінки нерівноваги моста. Він дає змогу істотно спрости-

ти процедуру зрівноваження. При наявності апріорної інформації про тангенс фа-

зового кута СПТО він дає можливість обмежитися зрівноваженням вимірюваль-

ного кола термометричного моста тільки за інформативним параметром (актив-

ною складовою імпедансу СПТО). Міст змінного струму спрощується, оскільки 
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відносно індуктивного дільника напруги перетворюється з векторного перетво-

рювача в перетворювач скалярний. При цьому лінійність і чутливість залишається 

такою ж, як і у повністю збалансованих мостів. Також цей метод дає можливість 

використовувати трансформатори відношення або індуктивні дільники з розряд-

ністю, меншою, ніж розрядність результату вимірювання. При цьому буде 

зберігатися висока роздільна здатність вимірювань за рахунок оцінки залишкової 

нерівноваги моста. Висока точність вимірювань цим методом забезпечується ви-

користанням варіаційного методу зрівноваження мостів. Він заснований на лого-

метричному перетворенні сигналів і забезпечує інваріантність до фазових зсувів у 

генераторі, підсилювачі та інших модулях моста. 

5. Аналіз характеристик перетворення чотириплечих мостових кіл з 

диференціальними кондуктометричними сенсорами показує, що функція 

перетворення має сильну залежність від співвідношення активної і реактивної 

складових їх імпедансу, а при деяких співвідношеннях між ними наближається до 

нульових значень. 

6. За результатами аналізу метрологічних характеристик можна зробити 

висновок про те, що схема Y-перетворювача має різні властивості (коефіцієнти 

перетворення, чутливість, нелінійність) при різних варіантах підключення ДКД. 

Ця різниця зберігається навіть при дотриманні умови рівності тангенса фазового 

кута імпедансів селективного і референсного ДКД. Після зрівноваження різнице-

вого сигналу за допомогою двох незалежних регулювань, залишається неінфор-

мативний квадратурний сигнал, що за значної різниці тангенсів фазового кута 

майже на два порядки перевищує величину корисного сигналу. Це призводить до 

погіршення співвідношення сигнал/перешкода, тому що потрібно збільшити ди-

намічний діапазон АЦП на шість - сім двійкових розрядів.  

Похибка лінійності такого Y-перетворювача залежить від тангенса фазового 

кута імпедансів ДКД і досягає 70%. Крутизна перетворення істотно залежить від 

тангенса фазового кута імпедансів ДКД і може змінюватися в два рази. Це ускла-

днює створення універсального дослідницького приладу, для якого тип металу 
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електрода, матеріал і товщина мембрани чи геометрія електродної системи буде 

змінюватися в широких межах. 

7. Подальше поліпшення метрологічних характеристик вимірювальних кіл 

диференціальних імпедансних давачів пов'язано з переходом до нового типу Z-

перетворювачів, в яких ДКД включається в коло зворотного зв'язку операційного 

підсилювача. Одним з варіантів вирішення є схема, що використовує пристрій 

«віднімання імпедансів». Вона має такі переваги: стабільну чутливість перетво-

рення; можливість повної компенсації неінформативних складових; малу кіль-

кість регулювань; зручність нормування та калібрування. 

 

Перелік джерел із загального списку використаних джерел, на які є поси-

лання у розділі 4: [2], [6], [10], [11], [14], [34], [39], [40], [42], [80], [109], [126], 

[127], [129], [163] – [199]. 
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РОЗДІЛ 5 

МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРОБЛЕНИХ ТК ПРИЛАДІВ 

 

5.1 Нові методи контролю основних метрологічних характеристик  

термометричних мостів 

 

Нормована функція перетворення моста як ідеального засобу вимірювання 

виглядає як пряма лінія з тангенсом кута нахилу, рівним одиниці. У реальності 

характеристика моста буде представлена деякою функцією . Вона буде 

містити адитивну, мультиплікативну похибки і похибку лінійності або неліній-

ність. Розклавши цю функцію в ряд Маклорена, запишемо її у вигляді степеневого 

полінома  і представимо у такому вигляді: 

 

 , (5.1) 

де  – адитивна похибка;  –мультиплікативна похибка; 

 – похибка лінійності.  

 

Для прецизійних термометричних мостів мультиплікативну складову похи-

бки вимірювання опору СПТО, як правило, не нормують. Пов'язано це зі специ-

фікою алгоритму МТШ 90, яка полягає в тому, що температура є певною функці-

єю не опору СПТО, а відносного параметра W90. Цей параметр дорівнює відно-

шенню результатів вимірювання опору термометра при поточній температурі y і 

опору термометра в потрійний точці води yV [119]. З урахуванням (5.1) запишемо 

вираз для параметра W90: 
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Із останнього рівняння можна зробити два висновки. По-перше, при обчис-

ленні параметра W90 мультиплікативна складова похибки вимірювання скорочу-

ється тільки за умови, що адитивна складова похибки дорівнює нулю . У ре-

альному пристрої можливі два варіанти. Або адитивна похибка повинна бути ме-

ншою за 0,5 одиниці молодшого розряду, або її необхідно спочатку виміряти. А 

потім враховувати в подальших результатах вимірювання як поправку. Якщо ная-

вність адитивної похибки не враховувати, то значення контрольованої нелінійнос-

ті спотвориться. По-друге, після обліку адитивної похибки розкладання знамен-

ника формули (5.2) в ряд і відкидання значень більш високого порядку малості 

отримаємо: 

 

 . (5.3) 

 

Очевидно, при визначенні температури згідно з МТШ 90 метрологічною ха-

рактеристикою є не сама нелінійність, а різниця нелінійності, яку міст має при по-

точній температурі і при температурі в потрійній точці води. 

Виходячи з останніх рівнянь, вимірювання адитивної похибки і нелінійності 

є однаково важливим завданням для підтвердження високих метрологічних хара-

ктеристик термометричних мостів [200]. 

 

5.1.1 Електрична модель міри нульового опору. Метод вимірювання  

адитивної складової похибки термометричних мостів 

 

Для визначення адитивної складової похибки термометричного моста мож-

на запропонувати два основні методи. Перший метод – метод початкових еталонів 

(молодших розрядів). Суть методу полягає в послідовному підключенні до моста 

набору еталонів (мір) опору 1, 2-го розрядів, номінальний опір яких на 4-5 поряд-

ків менше максимального значення опору, що вимірюється на обраному фіксова-
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ному діапазоні. Наприклад, діапазон виміру моста становить - 100 Ом. Якщо в 

якості об'єкта вимірювання підключаються еталони з номінальним опором 1, 10 і 

100 мОм, то однакове зміщення (на рис. 5.1 зміщення дорівнює b) результатів 

вимірюваня по відношенню до дійсних значень еталонів в діапазоні x(opt) свід-

чить за визначенням про наявність адитивної похибки. 

 

Рис. 5.1. Метод молодших розрядів для визначення адитивної похибки 

 

Для реалізації цього методу необхідно мати три еталона опору, тричі прове-

сти вимірювання і обробку результатів. Це істотно здорожує та ускладнює за-

стосування методу. На практиці частіше використовують методи нульового опору 

(метод "зеро"). Їх аналіз проведено в розділі 1. Однак при проведенні державних 

приймальних випробувань виникає питання про верифікацію та метрологічне за-

безпечення методу. Перш за все, необхідно розуміти, з якою точністю можна 

відтворювати нульовий опір. 

Розглянемо електричну модель методу (рис. 5.2) на прикладі еквівалента 

нульового опору, підключеного до вимірювача імпедансу [201-204]. У моделі па-

раметр, що характеризує замикання струмових та потенціальних затискачів пред-

ставлено перемичкою з опором відповідно r1 + r2 і r3 + r4. Третя перемичка з опо-

ром R0 з'єднує середні частини перших двох перемичок. У моделі також представ-

лені вхідний опір детектора рівноваги RD і опір RL, що призначений для врахуван-

ня ефектів просочування паразитніх струмів на загальний провід. 
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Рис. 5.2. Електрична модель для розрахунку ефективного опору міри  

нульового опору 

 

Результат вимірювання об’єкта, що зображений на рис. 5.2 за визначенням 

дорівнює відношенню різниці напруг на потенціальних виводах до струму, що 

протікає через струмові виводи . Використовуючи очевидні співвідно-

шення , неважко показати, що 

 

 . (5.4) 

 

Останнє рівняння можна спростити, вважаючи, що опори підвідних провід-

ників однакові і рівні r. З врахуванням того, що r<<RD и r<<R0, отримаємо: 

 

 . (5.5) 

 

Замість невідомого шунтуючого опору RL можна використовувати параметр, 

який практично завжди наводиться в технічних умовах на прилад, а саме опір ізо-

ляції Ri. За вимогами електричної безпеки шунтуючий опір не може перевищувати 

опір ізоляції Ri ≤ RL. Причому за величиною опір ізоляції має бути не менше 100 

МΩ. Підставляючи в останній вираз їх реальні значення Ri> 100 MΩ і r <0,1 Ω, от-
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римаємо, що розрахункове значення еквівалентного опору RX міри нульового опо-

ру не буде перевищувати 10
-10

 Ω. Ця величина на чотири порядки менше, ніж 

одиниця молодшого розряду самого чутливого термометричного моста моделі 

F900. Тому метод "зеро" дає змогу реалізувати практично нульовий опір для чо-

тиризатискного підключення. 

На основі схеми включення, представленої на рис.5.2, можна представити 

новий варіант реалізації методу вимірювання адитивної похибки [205]. Суть його 

полягає в тому, що мірою нульового опору може виступати практично будь-який 

чотиризатискний еталон опору. Відмінність у тому, що при новому включенні 

дійсний опір еталону виступає не в якості інформативного параметра, а в якості 

перемички, що з'єднує потенціальний і струмовий контури. Якщо в схемі з кла-

сичним включенням об'єкта робочий струм моста протікає через дійсний опір 

еталону, то в новому рішенні ми пропонуємо підключити чотиризатискний об'єкт 

по-новому так, як показано на рис.5.3. При цьому робочий струм буде протікати 

тільки через опори дротів підведення r1 і r2. 

 

 

Рис. 5.3. Схема включення чотиризатискного об'єкта в якості міри  

нульового опору 

 

Новий метод перевірений експериментально, рис. 5.4. Як засіб вимірювання 

використовувався термометричний міст змінного струму СА300. До мосту, згідно 
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зі схемою на рис. 5.3, підключалися еталони опору типів МС 3020, Р3030, Р3031 

номінальним опором від 0,1 Ом до 1 МОм. Вимірювання проводилися в режимі 

обчислення середнього. Кількість вимірювань у вибірці дорівнювала десяти, що 

відповідало шумовій смузі – 0,1 Гц. 

 

 

Рис. 5.4. Результати вимірювань чотирьох еталонів з номінальними опорами 

1 Ом, 10 Ом, 1 кОм, 1 МОм у режимі нульового опору 

 

З рис. 5.4 випливає, що кожна серія, яка налічує приблизно 25 вимірювань, 

має практично однакове математичне очікування 5,5 мкОм. Це значення 

відповідає половині одиниці молодшого розряду моста і є його адитивною похиб-

кою. Звідси алгоритм підключення стандартного зразка опору, описаний вище, 

дозволяє просто, швидко і ефективно визначати одну з головних метрологічних 

характеристик прецизійних термометричних мостів – адитивну похибку. Той 

факт, що величина адитивної похибки моста не залежить від номінального зна-

чення опору міри, яке змінювалося в широкому діапазоні від 0,1 Ом до 1 МОм, 

свідчить про правильність обраної розрахункової моделі. 
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5.1.2 Методи і засоби контролю похибки лінійності термометричних 

мостів. Рівноінтервальний метод і метод дихотомії 

 

Диференціальна та інтегральна нелінійність мостів має різну природу і дже-

рела виникнення. Диференціальна нелінійність проявляється як нерівномірне 

квантування або розриви монотонності. Вона обумовлена нерівністю ЕРС на 

секціях обмотки з однаковим числом витків, розбіжностями між декадами та ін. 

Відомі методи вимірювання диференціальної нелінійності застосовують до індук-

тивного дільника як окремого приладу. Зазвичай це відбувається при проведенні 

акредитації метрологічних лабораторій або ключових міжнародних звіреннях. Для 

дільника, вбудованого в міст, диференціальну нелінійність вимірюють з метою 

атестації технології виготовлення обмоток з тісним індуктивним зв'язком. Роблять 

це на спеціальному стенді підприємства виробника моста. Як правило, рівень цієї 

похибки не перевищує (0,1-0,5) ОМР. Зовнішніми пристроями здійснити цю про-

цедуру в мостах практично неможливо. 

Інтегральна нелінійність є монотонною функцією. Вона проявляється у всь-

ому діапазоні вимірювання. Нелінійність обумовлена кінцевим вхідним і 

вихідним опором каскадів індуктивного дільника та шунтуючими провідностями. 

Зазвичай її величина знаходиться в межах (1-3) ОМР, тобто на порядок вища від 

диференціальної нелінійності. Для вимірювання інтегральної нелінійності мостів 

можна використовувати зовнішні пристрої. Для вирішення завдання вимірювання 

інтегральної нелінійності важливо визначитись із дефініціями. Припустимо, що 

f(x) – це функція перетворення моста. Одна із головних властивостей лінійної фу-

нкції може бути записана наступним чмном: 

 

 . (5.6) 

 

Якщо функція перетворення моста f(x) – є нелінійною функцією, то рівність 

(5.6) порушується. Різниця між правою і лівою частинами рівняння характеризує 
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нелінійність. На основі рівняння (5.6), як аксіоми, можна дати визначення параме-

тру моста – інтегральній нелінійності. Інтегральна нелінійність моста це різниця 

між її реальною (нелінійною) характеристикою та ідеальною прямою лінією, яка 

може бути отримана з використанням експериментальних результатів. 

Реально існуючі мости мають нелінійну функцію перетворення f(x). Вид цієї 

функції визначається конструкцією індуктивного дільника. Найчастіше вона 

представляється поліномом другого або третього ступеня. Нелінійність квадра-

тичного характеру являє собою монотонну опуклу функцію. Причини її виник-

нення пояснюється електричною моделлю на рис. 5.5. Вихідний опір rout обмотки 

з регульованим числом витків m1 і вхідний опір Rin трансформатора наступного 

каскаду утворюють дільник напруги. Для сучасних матеріалів з магнітною про-

никністю (1-2) 10
5
 значення вхідного опору двоступеневого трансформатора може 

бути (10-20) MОм. Вихідний опір є змінною величиною. Він залежить від рівно-

важного значення числа витків f(m1). Опір може змінюватися від 0 до (1-1,5) Ом. 

У результаті може виникнути нелінійність, більша за 0,1 ppm. 

 

Рис. 5.5. Модель каскадного включення трансформаторів КМВК 

 

Нелінійність кубічного характеру являє собою монотонну функцію з пере-

гином і має S-подібний зовнішній вигляд. Її електрична модель буде більш склад-

ною. Вона розглянута як модель індуктивного дільника напруги із врахуванням 

індуктивностей розсіювання в [206], та з врахуванням додатково міжвиткових ем-

ностей в [47]. 

Методична складова визначенння інтегральної нелінійності спирається на 

формування певного алгоритму вимірювань і обробки результатів. Алгоритм по-
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винен забезпечити різницю між парами даних, розташованих на реальній неліній-

ній характеристиці моста і на ідеалізованій прямій лінії. Проблема полягає в тому, 

що координати точок на прямій невідомі. Вони мають бути отримані так само в 

результаті обробки первинних вимірювань того ж приладу, лінійність якого ви-

значається. 

Основи імітації об’єкту вимірювання у вигляді кола змінного опору із роз-

рахунковим значенням описані в [55, 214]. Для термометричних задач ланцюжок 

представлений в [217]. 

Метод рівноінтервальних значень. Для визначення інтегральної нелінійнос-

ті термометричного моста в діапазоні (0 – 125) Ом була використана одна із пере-

хідних мір (11 резисторів по 10 Ом). Комплект таких мір був розроблений і ство-

рений Сурду М.Н. та Могілевським В.М. Кожна із перехідних мір складається із 

11-ти послідовно з’єднаних прецизійних чотирививідних резисторів однакового 

номіналу. Щоб забезпечити передачу розміру одиниці опору від одного значення 

еталона на весь повний десятковий діапазон, номінальні значеня резисторів пере-

хідних мір відрізнялись на порядок [207].  

Розглянемо нелінійну характеристику моста Y = f(X), що представлена на 

рис. 5.6. Алгоритм методу складається з трьох етапів [208]. На першому етапі 

проводиться вимірювання кожного окремого опору ланцюжка x1, x2, ... xi (i = 1… 

n), номінальне значення якого відповідає початковій (першій) числовій позначці 

діапазону вимірювання. Отримуємо n результатів вимірювання Yi = f(xi): 

 

 . (5.7) 

 

На другому етапі, використовуючи результати вимірювань (5.7) і власти-

вість адитивності лінійної функції (5.6), проводять алгебраїчне підсумовування за 
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наступним алгоритмом: для знаходження суми A2 використовують перші два ре-

зультати вимірювання з системи (5.7); для знаходження суми A3 використовують 

перші три результати вимірювання з системи (5.7) і т.д. Алгоритм представлений 

системою рівнянь (5.8): 

 . (5.8) 

 

Алгебраїчне підсумовування (5.8) відповідає принципу адитивності за ви-

значенням, тому результати обчислень  лежать на одній прямій 

 (рис. 5.6) і представляють ідеалізовану характеристи-

ку засобу вимірювання. 

На третьому етапі проводять вимірювання опору сумарних резисторів Xk, 

отриманих послідовним включенням двох (X2), трьох (X3) і т.д. до n резисторів 

ланцюжка. Отримуємо n результатів вимірів : 

 

 . (5.9) 

 

Таким чином, всі результати вимірювань, наведені в системі (5.9), знахо-

дяться на реальній за визначенням нелінійній характеристиці засобу вимірювання 

Y = f(Xk) згідно з рис. 5.6. 
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Нелінійність реальної функції перетворення Y = f(Xk) засобу вимірювання 

відносно прямої, що представляє ідеалізовану характеристику А = fs(Xk), як відно-

сна похибка, знаходиться за формулою: 

 

 . (5.10) 

 

Як випливає з рис. 5.6, в якості базової прямої лінії виступає лінія А1А8. То-

му значення похибки (5.10) будуть наростати по мірі руху до кінця діапазону ви-

мірювання. Це є недоліком методу равнономінальних значень.  

 

Рис. 5.6. Геометрична інтерпретація методу равнономінальних значень 

 

По відношенню до іншої базової прямої, наприклад відрізку, що з'єднує по-

чаток і кінець дуги, розглянутий на рис. 5.6 метод буде давати завищене значення 

похибки. Нижче пропонується новий метод, який позбавлений цього недоліку. 

Бісекційний метод. Цей метод призначений для визначення також тільки ін-

тегральної нелінійності в дискретних точках діапазону вимірювання, рис. 5.7. 

Вибір цих точок здійснюється за наступним алгоритмом. Спочатку діапазон вимі-
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рювання xm умовно ділять навпіл і знаходять похибку δ1(x1) в точці x1. Нижню ча-

стину діапазону ділять знову навпіл і знаходять похибку δ2(x2) в точці x2. І так далі 

кожну частину діапазону знизу ділять навпіл, визначаючи похибку δi(xi) в точці xi. 

Верхню частину діапазону від точки, що відповідає максимуму діапазону, ділять 

так само навпіл і знаходять похибку δ1(x4) в точці x4. Далі аналогічно кожну ча-

стину діапазону зверху ділять навпіл, визначаючи похибку δj(xj) в точці xj. У про-

понованому методі нелінійністю є різниця між парою ординат на реальній харак-

теристиці моста (точки на кривій 0f2f1f4fm) і на прямій лінії, яка з'єднує початок і 

кінець реальної характеристики ( точки на прямій 0О2О1О4fm). Спочатку метод 

був запропонований тільки для нижньої частини діапазону вимірювання і отримав 

назву методу половинних перетинів (дихотомії) [209-212]. 

 

 

5.7. Геометрична інтерпретація бісекційного методу 

 

Апаратне забезпечення методу дихотомії основано на використанні трьох 

парних мір опору. Міри побудовані за однаковою схемою, що є спощеним варіан-

том ланцюжка, запропонованого Сурду та Могілевським в [207]. Якщо два опори 

будуть приблизно однакові, то їх математична сума буде знаходитися практично 

на одній лінії. Для середини діапазону це лінії 0f1 та f1Am. Точність підгонки рези-

сторів визначає відхилення від прямої лінії. Вона є похибкою обчислення неліній-
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ності. Очевидно, це величина другого порядку малості (похибка від похибки). На 

практиці досить підігнати резистори з похибкою (0,1 -1)%. Алгоритм обчислення 

нелінійності в дискретних точках діапазону вимірювання починається з визначен-

ня базової похибки δ1(x1) в середині діапазону. 

З метою спрощення геометричної інтерпретації методу припустимо, що для 

знаходження нелінійності в середині діапазону використані дві міри з однаковим 

опором. Тоді результати вимірювання окремих мір опору R1(x1) і R2(x1) будуть 

визначатися ординатою точки f1. Тут і далі під параметром R1(x1) і R2(x1) і RC(xi) 

будемо розуміти результат вимірювання відношеня xi≡Ri, N/RS в поточній точці xi 

(рис. 5.7). Припустимо, існує прилад, в якому опір підсумовується ідеально. При-

чини неідеальності будуть розглянуті пізніше. Тоді результат вимірювання фізич-

ної суми RC(x1) буде визначатися ординатою точки fm. З властивості адитивності 

(5.1) математична сума R1(x1) і R2(x1) буде визначатися ординатою точки Am на 

прямій 0f1Am. За визначенням довжина відрізка f1O1 є нелінійністю моста. З поді-

бності трикутників 0Amfm і 0f1O1 витікає, що довжина відрізка f1O1 в два рази 

менша відрізка Amfm. Тоді в точці, що відповідає середині діапазону, значення 

нелінійності можна отримати з наступного виразу:  

 

  (5.11) 

 

Тут і далі під нелінійністю будемо розуміти значення систематичної похиб-

ки, зведеної до кінця діапазону вимірювань Rmax. 

Нелінійність у точці, що відповідає чверті діапазону, чисельно дорівнює 

відрізку f2O2. Він у свою чергу складається з двох відрізків f2А2 і А2O2. З подібно-

сті відповідних трикутників випливає, що ці відрізки рівні відповідно половині 

відрізків B3f3 і f3O3. Оскільки ордината точки f2 визначається опорами R1(x2) або 

R2(x2), а ордината точки В1 – їх сумою, то похибка в точці діапазону x2 буде дорів-

нювати сумі двох зазначених відрізків. Похибка в точці діапазону x3 буде дорів-

нювати сумі трьох відрізків. У загальному випадку для i-тої точки першого діапа-
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зону формула для обчислення нелінійності має вигляд 

 

 , (5.12) 

де i – номер точки вимірювання в першій половині діапазону; 

k – кількість точок вимірювання в першій половині діапазону. 

 

У верхній частині діапазону кожну наступну ділянку вимірювання так само 

ділять навпіл. Ділянка складається з попередньої (базової) для фіксації поточної 

точки xj. Наприклад, половина плюс чверть, або три чверті плюс одна восьма. Цим 

обумовлений інший алгоритм обчислення нелінійності в верхньому діапазоні 

вимірювання. Розглянемо докладніше цю процедуру. Похибка δ1(x1) в 1/2 діапазо-

ну вимірювання визначена відповідно до (5.11). Для визначення похибки в точці 

¾ діапазону ми повинні переміститися вздовж реальної характеристии моста з 

точки f1 у точку f4. Її положення визначається двома складовими (0,5 xm + 0,25 xm). 

Розглянемо геометричну інтерпретацію визначення нелінійності. Для об-

числення похибки δ1(x4) в точці x4 у верхній частині діапазону ми з точки f1 (точка 

базової похибки) проводимо промінь H, паралельний променю B. На перетині з 

абсцисою x4 отримаємо точку Н4. Із порівняння трикутників 0f2A2 і f1H4A4 витікає, 

що їх кути і сторони рівні. Отже, відрізок H4f4 чисельно дорівнює різниці двох 

відрізків. Вони визначають результати вимірювання суми двох опорів RC(x4) і ма-

тематичної суми результатів вимірювання двох окремих опорів R1(x4) і R2(x4) у 

точці x4. Нелінійність у цій точці за визначенням дорівнює відрізку f4O4. Наступні 

співвідношення між відрізками є очевидними 

 

 f4O4=A4O4 +H4A4 - H4f4,        H4A4= f2A2 = f2O2 - A2O2. (5.13) 

 

З урахуванням прийнятих позначень відповідні відрізки будуть представ-

ляти такі похибки  
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A4O4 = , f2O2 = , A2O2 = .   (5.14) 

 

Тоді нескладно показати, що нелінійність у першій точці x4 верхнього діапа-

зону буде визначатися формулою 

 

 . (5.15) 

 

Для довільної j - ї точки верхнього діапазону рекурентна формула обчис-

лення має наступний вигляд 

 . (5.16) 

 

Отже, алгоритм обчислення, наведений у рівняннях (5.12), (5.16), дає змогу 

визначати різницю між реальною характеристикою моста (крива 0f2f1f4fm) і пря-

мою лінією 0О2О1О4fm у дискретних точках всього діапазону вимірювання. Він 

отримав назву бісекційний метод [213]. 

Для апаратної реалізації методу високоточного сумування опорів викори-

стовуютьсяся ланцюги Хамона [214]. Основні метрологічні властивості послідов-

ного або паралельного з'єднання чотирививідних мір опору наведені в [55]. З цієї 

публікації витікає, що схема для послідовного підключення чотирививідних мір 

опору (рис. 5.9) є більш простою, ніж схема для паралельного з'єднання. По-

перше, не треба застосовувати складні процедури симетрування опорів проводів 

під'єднання [55, 214]. По-друге, не треба вирішувати проблему, пов'язану з тим, 

що точка підключення підвідних проводів є сама по собі чотиризатискним опором 

[215]. На рис. 5.8 ці точки позначені A2, A3 і так далі. Як об'єкти дослідження для 

теорії поля вони є триполюсниками з фіксованою геометрією силових ліній стру-

му. Проблема загострюється при паралельному підключенні чотиризатискачних 

мір і може бути практично нівельована при послідовному підключенні. 
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Для послідовного підключення мір опору можна виділити три фактори, які 

впливають на точність підсумовування опорів. По-перше, це стабільність у часі 

мір опору на інтервалі проведення експерименту (≈1-2 години). Для сучасних ета-

лонних мір опору цей параметр може бути менше 0,01 ppm. По-друге, це кінцеве 

значення температурного коефіцієнта опору підвідних проводів r14, r21, r24, r31 і 

далі, що входять до результатів вимірювання. Похибка не буде перевищувати 0,04 

ppm, якщо опори підвідних проводів будуть малими (≈ 10 мОм), буде використа-

ний зовнішній термостат з нестабільністю температур 0,01ºС) або підігрівання мір 

за on-chip технологією [216]. По-третє, це незмінна форма силових ліній струму в 

області зняття попотенціалу (точки A2, A3 ... на рис. 5.8). При правильному кон-

струюванні цим фактором можна знехтувати. Довжина провідників з опором r14 і 

r21, які з'єднують два струмових затискачи мір R01 і R02, має бути в 5-10 разів 

більша діаметру провідника.  

 

Рис. 5.8. Схема ланцюжка резисторів для контролю нелінійності мостів. 

 

Необхідно також враховувати, що деякі резистори мають великий опір 

підвідних проводів. Так, для резистора USR 4-1220 фірми Powertron r11 = r14 = 150 

мОм, r12 = r13 = 1,27 Ом. Резистори типу МР3000 (ЗІП, Краснодар, Росія) або 

S102C, VHP 4 фірми Vishay є кращими. Вони мають однакові опори підвідних 

проводів, що не перевищують 5-10 мОм.  

Ланцюжок на рис. 5.8 за структурою та властивостями відповідає ланцюж-

ку, що представлений в [207]. Новими є наступні вимоги. Опори в ланцюжку R01, 

R02 ... R0n мають бути однаковими. Їх номінали повинні відповідати таким умовам: 
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 ,     (5.17) 

 

Для діапазону вимірювання термометричного моста xm = 125 Ω був виго-

товлений ланцюжок з восьми мір з опором xi = 15,5 Ω. 

Експериментальна перевірка методу проводилася під час вимірювання 

нелінійності декількох екземплярів термометричного моста [201, 202, 212]. Різні 

модифікації моста мали одну з трьох робочих частот: 975, 325 або 125 Гц. У мо-

делі на рис. 5.5 вхідний опір двоступеневого трансформатора визначається вира-

зом Rin = (ωL)
2
/r, де L і r відповідно індуктивність і опір первинної обмотки 

трансформатора. Таким чином, вхідний опір, як функція частоти в квадраті, 

змінювався в 60 разів. У стільки ж разів змінювалося розрахункове значення інте-

гральної нелінійності. Експериментальні значення похибки практично збіглися з 

розрахунковими значеннями. Для робочої частоти 125 Гц експериментальні зна-

чення нелінійності знаходилися в межах (0,17-0,21) ppm. СКВ результатів 

вимірювання не перевищувала 0,03 ppm у шумовий смузі 0,05 Гц [212]. Збіг 

експериментальних і розрахункових даних підтверджує можливість використання 

запропонованого методу для вимірювання нелінійності термометричних мостів на 

рівні 0,1 ppm і менше. 

 

5.2 Державний еталон одиниці ЕП 

 

5.2.1 Структурна схема державного еталона одиниці ЕП  

 

Принцип роботи і характеристики еталона одиниці ЕП наведені в [218]. Йо-

го структура налічує декілька систем [219], склад і взаємодія між якими представ-

лені на рис. 5.9. 

Система для відтворення електролітичної провідності (ВЕП) призначена для 

вимірювання провідності і відтворення ЕП абсолютним методом з використанням 
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розрахункового значення константи кондуктометричного давача. Система скла-

дається з комплекту ЧКД, в еталоні вони отримали назву чотириелектродних кон-

дуктометричних комірок 1, і моста 2 змінного струму типу КМ-4Е. 

Система передачі розміру електролітичної провідності (ПЕП) призначена 

для розширення діапазону вимірювань в області концентрованих розчинів і кис-

лот (там, де небажано використовувати комірку з розрахунковою константою) або 

в області дистильованої води і органічних розчинників (там, де комірка з ро-

зрахунковою константою може мати істотну похибку). Система складається з 

комплекту двоелектродних кондуктометричних комірок 3, константи яких 

калібруються за допомогою системи ВЭП, і моста 4 змінного струму типу КМ-2Е. 

 

 

Рис. 5.9. Структурна схема еталона одиниці ЕП 

 

Система стабілізації та вимірювання температури (СВТ) призначена для 

стабілізації температури розчинів у комірках і температури навколишнього повіт-

ря, введення температурних поправок до виміряного значення провідності, змен-

шення температурної похибки мостів. Система складається з двох незалежних пі-

дсистем. До складу першої підсистеми входять: модернізований до трьох контурів 

регулювання температури водяний термостат 5 типу ТВП-6М, всередину якого 

поміщають комірки (ЧКД і ДКД), еталонний платиновий термоперетворювач 

опору 6 (СПТО) 1-го розряду типу ТСПН-5 і прецизійний вимірювач 7 темпера-
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тури типу БИТС. Друга підсистема являє собою ізольоване від прямих сонячних 

променів і огороджене шлюзовими просторами приміщення, в якому за допомо-

гою повітряного кондиціонера 8 і системи управління 9 підтримується постійна 

температура навколишнього середовища. 

В склад еталону також входить система підготовки розчинів 10, яка призна-

чена для очищення компонентів розчину (дистильованої води і хлористого калію) 

і приготування однорідних за концентрацією і стабільних в часі водних розчинів. 

Результати вимірювань від відповідних систем надходять у персональний 

комп'ютер 11, який виконує функції системи збору і первинної обробки інфор-

мації. 

 

5.2.2 Метрологічна модель державного еталона одиниці ЕП та шляхи 

мінімізації невизначеності 

 

Еталон відтворює одиницю ЕП відповідно до загального вимірювального рі-

вняння [220]: 

 

 , (5.18) 

Де K – константа кмірки (розрахункова величина), м
-1

; 

Δt25 – відхилення температури розчину від 25°С – стандартної температури стабі-

лізації, прийнятої при вимірюванні ЕП, °С; 

 α – температурний коефіцієнт розчину електроліту, 1/°С. 

 

Одна з головних метрологічних характеристик еталона – це невизначеність 

відтворення одиниці ЕП (тут і далі мається на увазі стандартна невизначеність ти-

пу В). При відсутності кореляції між параметрами вимірювального рівняння (5.18) 

стандартна невизначеність відповідно до [221] обчислюється як 

 

25(1 )XG K t   
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 , (5.19) 

де: ,  і  – стандартна невизначеність вимірювання провідності, температури 

і обчислення константи відповідно. 

 

Часткові похідні для рівняння (5.18) є коефіцієнтами впливу під час оціню-

вання невизначеності (5.19). Вони будуть мати вигляд 

 

 ,   ,   . (5.20) 

 

Кожен раз обчислювати коефіцієнти (5.20), для того щоб оцінити не-

визначеність (5.19), складно і незручно. Зауважимо, що рівняння (5.18) є лінійною 

функцією щодо аргументів G, K і t. Тому відносне значення невизначеності у ви-

гляді рівняння (5.21), як покажуть подальші викладення, дасть змогу спростити 

подальший аналіз: 

 

 . (5.21) 

 

Підставим рівняння (5.19) і (5.20) в останнє рівняння і отримаємо: 

 

  (5.22) 

 

Як правило, розрядність обчислення функції (5.22) обмежена двома значу-

щими цифрами. Тому можна вважати, що . 

Очевидно невизначеності ,  і  будуть залежати від багатьох похибок. 

Тут і далі під похибками будемо розуміти їх граничні значення. До основних фак-
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торів λ{λi, λj, λn}, що впливає на ці похибки, належать: метрологічні характерис-

тики вимірювальних приладів, похибки еталонів для калібрування, методичні по-

хибки розрахункових моделей, точність виготовлення розрахункових елементів, 

кліматичні умови, параметри електроживлення та ін. Для оцінки невизначеностей 

використовують такі формули [221]: 

 

 , (5.23)

 

де Ci, Cj і Cn - коефіцієнти, які визначаються законами розподілу відповідних по-

хибок; AiG, AjK и Ant – модифіковані коефіцієнти впливу з урахуванням коефіцієн-

тів Ci, Cj і Cn. 

 

Підставим останні рівняння в (5.22) і отримаємо 

 

 , (5.24) 

де , ,  є відповідними відносними похибками.  

 

У загальному вигляді вираз (5.24) є функціоналом виду , 

де λ{λi, λj, λn} – безліч факторів, що викликають похибки. Використання віднос-

них величин дає змогу прівнювати між собою складові похибки, оцінювати рівень 

їх суттєвості. Основне метрологічне завдання полягає в оптимізації масивів N, M і 

H та приведенні до мінімуму функціоналу (5.24). Вирішувати це завдання строго 

науково, розглядаючи функціонал як цільову функцію, дуже складно. Тому, ми 

розбили цю задачу на кілька незалежних стратегій. 
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Перша – пов'язана з мінімізацією функції  шляхом вибору таких рі-

шень, які при обчисленні функції перетворення мають коефіцієнти впливу, близь-

кі до нуля . 

Друга – пов'язана з мінімізацією цільової функції  шляхом мінімі-

зації кожної зі складових похибки . 

Третя стратегія пов'язана з оцінкою похибки у вигляді деякої константи 

, де  та її врахування як поправки. Похибка 

 може бути отримана експериментально шляхом калібрування по зовнішному 

еталону або в результаті теоретичного розрахунку реальної фізичної моделі вимі-

рювального перетворювача. Реалізація третьої стратегії полягає у встановленні 

максимального числа m і тим самим мінімізації як аргументу, так і всієї цільової 

функції виду . Перераховані стратегії можна об'єднати в одну задачу 

такого вигляду: 

 

  (5.25) 

 

Для реалізації першої стратегії на початковому етапі розробки було обрано 

таку структуру еталона, принципи побудови вимірювальних перетворювачів, ме-

тодики виконання вимірювань, калібрування і обробки результатів перетворення, 

для яких більшість коефіцієнтів впливу , і  знаходяться нижче порога чут-

ливості. Наприклад, при створенні вимірювальної комірки в якості матеріалу виб-

рано кварцове скло. Матеріал добре опрацьований, хімічно стійкий, зі стабільни-

ми фізичними властивостями. Тому оцінки коефіцієнтів впливу  для практич-

но всіх кліматичних факторів, включаючи коефіцієнт температурного розширен-

ня, дозволяють ними знехтувати. Аналогічний підхід застосовується до розробки 

вторинних вимірювальних перетворювачів. Так, кондуктометричний міст змінно-

го струму КМ-4Е є спеціалізованим приладом з повністю зрівноваженим вимірю-
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вальним колом. Це дає можливість знехтувати коефіцієнтами , пов'язаними з 

параметрами (амплітуда і частота) напруги мережі і генератора, що живить вимі-

рювальне коло. Вимірювальне коло моста побудоване на основі трансформаторів 

з тісним індуктивним зв'язком. Тому результат перетворення не залежить від 

практично будь-яких (крім температури) параметрів навколишнього середовища. 

Властивості, аналогічні мостам змінного струму, має вимірювач температу-

ри. Це пов'язано з тим, що принцип побудови його вимірювального кола заснова-

ний на логометричному перетворенні двох змінних напруг за допомогою сиг-

ма/дельта АЦП. Вимірювання температури на змінному струмі додатково дозво-

ляє знехтувати коефіцієнтом, пов'язаним з термоЕРС. 

На виборі елементів структури еталона істотно позначився тільки один 

кліматичний параметр - це температура навколишнього повітря. Цей параметр 

впливає на результат відтворення двояко. По-перше, він впливає на опір розчину 

всередині комірки. Температурний коефіцієнт більшості розчинів знаходиться в 

діапазоні (1,5 - 3) 10
-2

 1/°С, що досить істотно при відтворенні одиниці ЕП. 

Відповідно виникає потреба в стабілізації температури комірки. Тому в структуру 

еталона входить вдосконалений (з додатковим третім контуром охолодження і 

поліпшеною чутливістю системи автоматичного регулювання) водяний термостат 

ВТ типу ТВП-6М. Він забезпечує стабільність підтримки температури протягом 8 

год не гірше ± 0,002 ° С. По-друге, температура впливає на опорні міри опору 

всередині вторинних перетворювачів. Їх температурні коефіцієнти знаходяться в 

діапазоні (2 - 10) ppm на 1 °С. Тому температуру всередині приміщення необхідно 

підтримувати на рівні (20 ± 1) °С. Ці вимоги забезпечуються системою кон-

диціонування ВК і пристроєм приміщення у вигляді пасивного термостата. 

Приміщення відокремлено шлюзами від віконних і дверних отворів. 

Для реалізації другої і третьої стратегій в першу чергу необхідно сформува-

ти бюджет похибок і обмежити розмір множин  у рівняннях (5.23) – 

(5.25). Введення обмежень пов'язане з вибором експертної оцінки значення похи-

бки δe, нижче якого всі похибки будуть нами рахуватися несуттєвими і в ро-

iGA

{ },{ },{ }N M H
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зрахунках не враховуватися. Спираючись на багаторічний досвід прецизійних 

вимірювань, нами прийнято таке значення: δe = 5 ppm. Це в 20 разів менше, ніж 

невилучена систематична похибка (100 ppm), яка записана в технічних вимогах на 

еталон. Подальша реалізація вибраних стратегій полягає у використанні таких 

процедур, як калібрування засобів вимірювальної техніки та облік систематичної 

похибки в якості розрахункової величини у вигляді поправки. Нижче наведено 

короткий аналіз основних складових невизначеності. 

 

5.2.3 Аналіз бюджету похибок державного еталона одиниці ЕП 

 

В оцінці розширеної невизначеності застосовується комбінація невизначе-

ності типу А і В. Більш істотний внесок має невизначеність типу В. Цей тип неви-

значеності практично повністю залежить від систематичних похибок. Тому пов-

ний набір або бюджет систематичних похибок еталона ЕП є важливим для оцінки 

його якості. 

 

Рис. 5.10. Бюджет похибок еталона ЕП. 
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Відповідно до (5.18) при відтворенні одиниці ЕП використовують три пара-

метри. Два з них: провідність і температуру вимірюють безпосередньо. Третій па-

раметр – константу комірки – обчислюють на основі результатів вимірювання 

геометричних розмірів. Після реалізації першої стратегії бюджет похибок містить 

28 складових, що наведені на рис. 5.10 [136, 222]. 

Бюджет похибок при вимірюванні провідності мостом КМ-4Е. Кондукто-

метричний міст КМ-4Е забезпечує вимірювання провідності на трьох десяткових 

діапазонах у межах (10
-8

 - 0,2) См. Він має одиницю молодшого розряду (LSB), 

приведену до кінця піддиіапазона, 5×10
-6

. Систематичну похибку моста можна 

представити у вигляді масива: 

 

 , (5.26) 

де: δAdG  – адитивна похибка моста; δmultG  – мультиплікативна похибка моста; 

δlinG  – похибка лінійності моста; δRG – похибка корекції внутрішньої міри моста; 

δRtG  – похибка, обумовлена температурною нестабільністю внутрішньої міри мос-

та; δdsrG  – похибка від кінцевої дискретності відліку (змінюється від 5ppm у кінці 

піддіапазону до 50 ppm на початку піддіапазону). 

 

 Завадостійкість моста така, що при використанні замість комірки її еквіва-

лентів він забезпечує практичну відсутність випадкової складової похибки. У той 

же час при вимірюванні опору стовпа рідини через значний температурний 

коефіцієнт і нестабільність температури всередині термостата матиме місце 

випадкова похибка. Тому тут і далі випадкові складові похибки моста і цифрового 

вимірювача температури не виділяються окремо, а враховуються як невизначе-

ність типу А у вигляді СКВ результатів вимірювання електролітичної провідності. 

На етапі калібрування моста адитивна складова похибки може бути зведена до 

половини одиниці молодшого розряду. Для моста КМ-4Е це 2,5 ppm. З такою ж 

похибкою може бути усунена мультиплікативна складова при калібруванні за 

 dsrGRtGRGlinGmultGAdGSG  ,,,,,
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зовнішніми еталонами опору. При використанні в якості внутрішніх мір моста 

еталонних резисторів з температурним коефіцієнтом менше 5 ppm 1/°С і 

стабілізації температури навколишнього середовища на рівні ± 1 ° С похибка, 

обумовлена температурною нестабільністю внутрішньої міри, буде менше 5 ppm. 

Таким чином основною складовою інструментальної похибки моста є похибка 

лінійності і похибка дискретності. Границі (максимальне значення) нелінійності 

нормуються на рівні (2 - 4) ppm залежно від піддіапазону вимірювання. 

Бюджет похибок при вимірюванні температури вимірником БИТС. Цифро-

вий вимірювач температури являє собою логометричний АЦП змінного струму з 

дельта/сигма перетворенням. В якості первинного перетворювача температури 

використаний 100-омний платиновий термоперетворювач опору першого розряду 

з річною нестабільністю 0,001°С. Діапазон вимірювання приладу складає ± 100°С, 

одиниця молодшого розряду – 0,0001°С. Абсолютна похибка вимірювача темпе-

ратури визначається інструментальними складовими систематичної похибки ΔSt 

та методичними складовими –  похибкою апроксимації шкали МТШ90 ΔT90 і по-

хибкою від саморозігрівання термоперетворювача опору ΔPRt. У свою чергу ін-

стументальна похибка ΔSt може бути представлена у вигляді:  

 

 , (5.27) 

де ΔAdt – адитивна похибка вимірювача температури; Δmultt – мультиплікативна по-

хибка вимірювача температури; Δlin – інтегральна похибка лінійнсті вимірювача 

температури; Δldf – диференційна похибка лінійності вимірювача температури; 

Δdsrt – похибка дискретності вимірювача температури; ΔRt – похибка підгонки вну-

трішньої міри вимірювача температури; ΔRtt - похибка, обумовлена температур-

ною нестабільністю внутрішньої міри вимірювача температури. 

 

Похибка корекції внутрішньої міри опору усувається шляхом системного 

калібрування вимірювача за зовнішним еталоном опору ΔRt = 0. Похибка від само-

розігрівання усувається завдяки поправці, отриманій у результаті двох вимірю-

 RttRtdsrtldflinmulttAdtSt  ,,,,,,
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вань температури: при номінальній і подвоєній потужності розсіювання на СПТО. 

Тоді ΔPRt = 0. У вимірювачі задіяні внутрішні калібрування адитивного (по двох 

каналах) і логометричного зміщення, мультиплікативної корекції посилення АЦП 

ΔAdt = Δmultt = 0. Тому з врахованих інструментальних похибок АЦП залишається 

тільки диференціальна й інтегральна нелінійності. Зведені до кінця діапазону 

вимірювання вони становлять менше Δlin = Δldf≈0,001 ºC. Похибка дискретності 

складає Δdsrt = 0,00005ºC. При коливанні температури повітря ± 1°С температурна 

нестабільність внутрішньої міри опору викликає похибку ΔRtt≈0,0005 ºC. Похибка 

апроксимації шкали МТШ90 становить ΔT90 = 0,00013 °С. Після всіх калибрувань 

основними джерелами невизначеності вимірювання температури залишаються 

річна нестабільність СПТО, нелінійність і температурний дрейф міри. 

Бюджет похибок при обчисленні константи комірки. Бюджет невизначено-

сті обчислення константи чотириелектродної комірки визначається трьома скла-

довими методичних відносних систематичних похибок: δSt – похибка, обумовлена 

неточністю еталонів і засобів вимірювань при визначенні довжини і діаметру тру-

бки; δGeom – похибка, обумовлена неідеальністю геометричного профілю трубки; 

δCal –  похибка, обумовлена відхиленням розрахункової моделі константи комірки 

в реальних умовах від ідеалізованої моделі [135]. Кожна з наведених похибок, в 

свою чергу, складається з декількох складових. 

Похибка δCal обумовлена неідеальністю моделей для обчислення опору 

стовпа рідини. Аналіз складових цієї похибки становить найбільший науковий ін-

терес. Він пов'язаний з розробкою фізичних, математичних і електричних моделей 

і вирішенням завдань, відображених у розділах 2 і 3: 

 

  ( , ), ( , )      Cal AC A CH h d . (5.28) 

 

Нами виділено дві складові δCal: це похибка, обумовлена змінним 

характером робочого струму δAC, і похибка δCH, обумовлена порушенням 

однорідності електричного поля в комірці через її кінцеві розміри і конструктивні 
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особливості. У свою чергу, похибка δAC буде визначатися наявністю явищ 

електромагнітної індукції (ефекти витіснення і близькості в стовпі електроліту, 

наведення ЕРС в потенціальних вимірювальних проводах), що призведе до появи 

похибки δA, і наявністю струмів зміщення. Останнє явище при використанні 

імпедансної моделі призведе до виникнення похибки δε. У похибці δCH також 

можна виділити дві складові: похибку δh, яка обумовлена нееквіпотенціальністю 

поверхні електродів при точковому підключенні джерела живлення і детектора 

рівноваги, і похибку δd, яка обумовлена реальною конфігурацією електродної 

системи. 

Аналіз похибки δA (розділ 2) показав, що для розчинів електролітів як 

слабко провідних середовищ (  См·м
-1

) значення похибки на частоті 1 кГц 

становить менше 10
-10

. Отже, для розчинів електролітів у всьому діапазоні ЕП 

поверхневим ефектом і ефектом близькості можна знехтувати. Похибки δε і δh 

були досліджені в розділі 2. Встановлено, що значення похибки навіть для дуже 

тонких струмових електродів товщиною 0,3 мкм може бути зведене до δh рівня 5 

ppm шляхом зміни відстані між струмовими і потенціальними електродами. 

Необхідність її обліку практично повністю знімається в результаті використання 

технології, що допускає застосування металевої основи струмових електродів. 

Значення похибки δε визначається квадратом тангенса фазового кута 

двоелементної паралельної схеми заміщення. Однак така похибка носить 

методичний характер. Вона повністю усувається при вимірюванні адмітанса за 

двоелементною паралельною схемою заміщення, розділ 4. 

Наявність отворів у центрі електрода і конусних поглиблень (рис.3.12) 

призводить до порушення однорідності електричного поля всередині комірки і 

відповідно похибки δd. Основні результати відображені в розділі 3. Основним 

параметром комірки, за допомогою якого можна в широких межах змінювати 

похибку δd, є відношення довжини секцій: бічної і центральної. За умови, що 

довжина бокової секції буде більшою, ніж довжина центральної секції, розглянута 

похибка буде менше 5 ppm. Отже, нею можна знехтувати. 

Похибка еталонів δSt визначається масивом: 

210 
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 , (5.29) 

де δML – похибка вимірювання довжини цетральної частини трубки; δMD – похибка 

вимірювання діаметра цетральної частини трубки. 

 

При незначному відхиленні розмірів центральної трубки комірки від 

дійсних значень відповідних еталонів похибкою засобів вимірювання можна зне-

хтувати з точністю до половини одиниці молодшого розряду. У нашому випадку 

це 0,05 мкм. Для типових розмірів трубки L = 25 мм, D = 10 мм відносні похибки 

складуть δML = 2 ppm, δMD = 5 ppm. Тому ними можна знехтувати. 

Похибка δGeom має дві складові: δTec і δPE. Перша –  δTec обумовлена обмежен-

нями сучасної технології і неможливістю виготовити внутрішню поверхню труб-

ки ідеальною. Друга –  δPE обумовлена кінцевою товщиною потенціального елект-

рода. В результаті довжина центральної трубки комірки (згідно з довжиною сило-

вих ліній струму) збільшується на два відрізки, що рівні половині товщини кож-

ного потенціального електрода: 

 

  , ( , , , )      Geom PE Tec L L D D . (5.30) 

 

При товщині електрода 4 (рис. 3.12) h = 0,3 мкм, відносна похибка дорівнює 

δPE = 12 ppm. Однак ця похибка може бути заздалегідь визначена шляхом 

вимірювання довжини центральної трубки комірки до і після нанесення потенціа-

льних електродів. Отже ця складова може бути врахована в якості поправки. 

Похибка, обумовлена технологією виготовлення секцій трубки і їх складан-

ня δTec, також залежить від двох складових: δL - похибка вимірювання довжини 

трубки і δD - похибка вимірювання діаметра трубки. Похибки визначаються про-

філем центральної секції трубки і, в першу чергу, залежать від технології вигото-

влення. Технологія виготовлення трубок для комірки (рис.3.12) така, що похибки 

(систематична – δL і випадкова – L) складають менше кількох ppm. Тому їх мож-

 ,St ML MD  
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на виключити з бюджету. При виготовленні всіх трьох трубок окремо через пре-

цесію свердла спостерігається детермінована складова похибки δD, обумовлена 

відхиленням профілю трубки від прямокутника та кола. Методи кусково-лінійної 

інтерполяції і еквівалентних трикутників, що розглянуті в розділі 3, дають мож-

ливість обчислити поправки, перерахувати константу комірки і звести до нуля си-

стематичну похибку δD, а так само істотно зменшити випадкову похибку D. 

Як показують результати досліджень в розділі 3, випадкові похибки нерів-

номірності профілю трубки L та D істотно (в 3-5 разів) більші, ніж похибки за-

собів вимірювання і калібрування δSt. Таким чином основними джерелами неви-

значеності uK є похибки L і D. 

Після проведеного аналізу бюджет похибок, наведений на рис. 5.10, скоро-

чується в чотири рази, з 28 до 7 складових. У комплект чотириелектродних кон-

дуктометричних давачів системи ВЕП на рис. 5.9 входять три комірки з близьки-

ми константами (≈300 м-1). Але невизначеності uK кожної з комірок різні. Залеж-

но від номінального значення електролітичної провідності розчину, що заливаєть-

ся в комірку, а також дрейфів температури в термостаті і температури навколиш-

нього середовища за час вимірювань, невизначеності uG і ut будуть також різні. 

Числова оцінка невизначеності відтворення ЕП за формулою (5.19), як правило, 

виконується при проведенні міжнародних звірянь. Відповідний протокол прове-

деня ключових звірянь К36 наведено в Додатку Г. У цьому ж додатку подано ре-

зультати міжнародних звірянь пілотних і ключових, в яких брали участь півтора 

десятка метрологічних інститутів провідних розвинених країн, а саме: США, Ні-

меччина, Великобританія, Італія, Ізраїль та ін. З них випливає, що результати від-

творення одиниці ЕП еталоном України знаходяться у трійці кращих результатів. 

Дані України знаходяться у безпосередній близькості від медіани, що свідчить 

про мінімальне значення невилученої систематичної похибки еталона. При цьому 

спостерігається одне з мінімальних значень невизначеності відтворення. Резуль-

тати для пілотних (CCQM-Р22, CCQM-Р47) і ключових (CCQM-К36) звірянь були 

отримані в різний час з інтервалом у 3-4 роки. По одному з розчинів вони практи-
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чно збіглися, що підтверджує хорошу відтворюваність і простежуваність еталона. 

Все в цілому дає підставу підтвердити повноту бюджету на рис. 5.10, адекватність 

метрологічної моделі (рівняння (5.24), (5.25)) і достатність аналізу, проведеного у 

цьому розділі. Результати аналізу були використані при оцінці метрологічних ха-

рактеристик державного еталону ЕП та при розробці національного стандарту 

«Державна повірочна схема для засобів вимірювань електролітичної провідності 

рідин» ДСТУ 4448 [223], див. ДОДАТОК Ж. 

 

5.3 Висновки до розділу 5 

 

1. Запропонована метрологічна модель еталона та стратегії мінімізаці неви-

значенності дають змогу реалізувати комплексний підхід до аналізу метрологіч-

них характеристик, розглянути максимальну кількість джерел похибки, вибрати 

критерій значущості, відкинути несуттєві похибки, мінімізувати стандартну неви-

значеність до рівня метрологічніх інститутів Німеччини та США. 

2. Ряд пілотних (CCQM-Р22, CCQM-Р47) і ключових (CCQM-К36) міжнаро-

дних звірянь еталонів ЕП свідчить про еквівалентність державного еталона Укра-

їни стандартам провідних у такому виді вимірювання країн і, тим самим, є підтве-

рдженням повноти та адекватності його метрологічної моделі. Результати звірянь 

для еталона України практично збігаються з медіаною, при цьому мають одну з 

найменших невизначеностей [13]. У кінцевому підсумку це: забезпечує автоном-

ність і незалежність єдності вимірювання ЕП в Україні; свідчить про правильність 

вибору структурних, функціональних схем еталона і принципів побудови засобів 

вимірювання; підтверджує пріоритет і високу наукоємність робіт українських 

вчених метрологів. 

3. З аналізу електричної моделі міри нульового опору витікає, що її ефек-

тивний опір не перевищує 10
-10

 Ом. Це на (3 - 4) порядка менше за одиницю мо-

лодшого розряду найбільш чутливих термометричних мостів. Тому така міра мо-

же використовуватись для вимірювання адитивної похибки. 
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4. Теоретично і експериментально доведено, що будь-яка чотиризатискна 

міра опору (номіналом менше 100 МΩ), що включається за новою схемою в якості 

міри нульового опору може використовуватися для визначення адитивної похиб-

ки прецизійних термометричних мостів. 

5. Запропоновано новий бісекційний метод вимірювання інтегральної нелі-

нійності на основі алгоритму дихотомії. Експериментально підтверджена мож-

ливість використання наведеного методу для контролю нелінійності мостів змін-

ного струму на рівні 0,1 ppm і менше. 

6. Запропоновані методи вимірювання адитивної похибки й інтегральної не-

лінійності можуть бути відносно просто реалізовані в будь-якій метрологічній ла-

бораторії. 

 

Перелік джерел із загального списку використаних джерел, на які є поси-

лання у розділі 5: [47], [55], [119], [135], [136], [200] – [223].  
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РОЗДІЛ 6 

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Результати теоретичних і експериментальних досліджень, що наведені в ро-

зділах 2-5, були використані при розробці нових термо- і кондуктометричних за-

собів вимірювання. Деякі із них не мають аналогів не тільки в Україні а і в світі. 

Тому лозунгом до цього розділу могли би бути слова, що записані в преамбулі 

монографії [222]. “There is a beauty somewhat akin to a musical or artistic experience 

in the design of a good conductor-pair bridge arising from the completeness and inevi-

tability of development from abstract propositions and definitions…” Умінню розроб-

ляти сучасні прилади із унікальними метрологічними характеристиками та отри-

мувати від результату задоволення, що не поступається естетичному, цьому я зо-

бов’язаний моєму Вчителю – доктору технічних наук, професору Сурду Михайлу 

Миколайовичу.  

 

6.1 Інформаційно-вимірювальна система для національного еталона 

 електролітичної провідності рідин 

 

Національний стандарт ЕП призначений для відтворення, зберігання і пере-

дачі одиниці вимірювання електролітичної провідності (ЕП) розчинів електролітів 

еталонним засобам вимірювання першого і другого розрядів відповідно до 

ДСТУ4448 [223] (Див. ДОДАТОК Ж). Структурна схема державного еталона ЕП 

наведена на рис. 5.9 [222]. Зовнішній вигляд еталона зображений на рис. 6.1. 

Основою еталона одиниці ЕП є інформаційно-вимірювальна система (ІВС), 

що зображена на рис. 6.2. Акт використання ІВС в складі державного еталону 

України наведено в Додатку Б. Основу ІВС складають міст КМ4-Е і набір первин-

них чотири електродних комірок з розрахунковою константою ЧКД. Для розши-

рення діапазону вимірювання на два порядки вгору і вниз по відношенню до діа-

пазону вимірювання, реалізованому в мості КМ4-Е, служать міст КМ2-Е і набір 

двоелектродних кондуктометричних комірок. 
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Рис.6.1. Зовнішній вигляд еталону ЕП. 

 

Константа двоелектродної комірки калібруеться за допомогою розчинів КCl 

за результатами вимірювань КМ4-Е і ЧКД. Обидва мости, що входять до установ-

ки, є трансформаторними мостами змінного струму, які можуть використовувати-

ся як у складі кондуктометричної установки, так і як автономні прилади. Вибір 

меж вимірювання і зрівноваження в даних мостах здійснюється автоматично. Мо-

сти КМ4-Е і КМ2-Е виготовлені на платформі моста ЦЕ 5002, що випускався се-

рійно як покращена версія моста Р5079 на ВО "Росток" (бувший "Точелектропри-

лад"). Відповідно вони, як і прототип, мають три режими вимірювання: разовий, 

періодичний і режим стеження, а також три види запуску: ручний, автоматичний і 

зовнішній. Робоча частота мостів – 1 кГц. Габаритні розміри –  490х130х410 мм, 

вага – 12,2 кг. 

Основні технічні характеристики приладів, що входять до складу системи, 

представлені у таблиці 6.1. У таблиці параметр А – це число, що відповідає по-

точному результату вимірювання моста без урахування децимальних поділок.  
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Рис.6.2. Структурна схема вимірювальної системи еталона ЕП 

 

Зовнішній вигляд комірок і моста КМ4-Е показано відповідно на рис. 6.3 і 

6.4. Функціональна схема вимірювального кола моста КМ4-Е розглянута на рис. 

4.32. Чотириелектродна комірка виготовлена в двох варіантах: з відкритою та за-

критою конструкцією чутливого елемента [222]. На рис. 6.3 представлена закрита 

(із захисною трубкою) конструкція комірки. Постійна часу закритої конструкції 

становить 8,3 хв. Це означає, що для зниження динамічної помилки і встановлен-

ня температури всередині комірки з похибкою ± 0,002 
о
С її необхідно витримува-

ти в термостаті 52 хв. [223]. Створення кондуктометричної комірки із розрахунко-

вою константою не можливо уявити без унікальних робіт, виконаних Дериновсь-

ким М.В. Йому належить як розробка технології обробки поверхонь кварцових 

трубок та нанесення платинових електродів так і виготовлення окремих вузлів та 

комірки в цілому. 
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Таблиця 6.1 

Основні технічні характеристики приладів вимірювальної системи еталона ЕП 

Кондуктометричний міст КМ4-Е 

Діапазон вимірювання, См від 10
-8

        до 199,999*10
-3

 

Основна похибка при калібровці: 

у діапазоні (10
-8

 - 19.9999*10
-3

) См, % 

у діапазоні (20*10
-3

 -199.999*10
-3

) См, % 

 

(0.002 + 100/А); 

(0.004 + 300/А); 

Кондуктометричний міст КМ2-Э 

Діапазон вимірювання від 10
-11

 до 1,99999 См 

Основна похибка: 

у діапазоні (10
-11

 - 10
-6

) См, %  

у діапазоні (10
-6 

- 10
-3

) См, %  

у діапазоні (10
-3

 - 10
-1

) См, %  

у діапазоні (10
-1

 - 2) См, % 

 

(0,05 + 500/А); 

0,03; 

0,1; 

0,2 

Чотириелектродна комірка  

Діапазон відтворення константи комірки, м
-1

 від 250       до 350 

СКО константи комірки, м
-1

 менше 0,01 

Блок вимірювання температури БИТС 

Діапазон вимірювання, 
о
С 0-100 

Дискретність вимірювання, 
 о
С 0,001 

Похибка вимірювання,
 о
С менше (2*10

-3
) 

 

 

Рис. 6.3. Чотириелектродний еталонний датчик (комірка)  

Центральна 

трубка 1 

Екранований ка-

бель 

Бокова 

трубка 2 

Чотиризажимне підключення з 

еквіпотенційним захистом 

Захисна 

трубка 

Токовий 

електрод 

Потенційний 

електрод 
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Рис. 6.4. Кондуктометричний міст КМ4-Е 

 

 Для зручності роботи з установкою було розроблено програмне забез-

печення, яке виконує кілька функцій: 

- візуалізацію результатів вимірювання кожного приладу; 

- обробку результатів вимірювання; 

- управління режимами і запуском вимірювання; 

- занесення і зберігання констант, необхідних для обробки результатів 

вимірювання; 

- спостереження за результатами вимірювань на екрані графічного плотера 

(моніторинг у реальному масштабі часу). 

 В створенні цієї програми приймали участь Карпов І.В., Лисак О.М. 

При запуску програми на екрані монітора ПК з'являється основне діалогове вікно, 

що зображено на рис. 6.5. 

 



267 
 

 

4 5
 6  7 11 13  8 12

 3

10

 9

 2

 1

 

Рис. 6.5. Діалогове вікно програми верхнього рівня державного еталона ЕП 

 

Таблица 6.2 

Основні характеристики еталонів ЕП ближнього зарубіжжя 

Характеристика Первинний 

еталон СРСР 

Первинний еталон РФ Первинний еталон 

України 

Діапазон вимі-

рювання 

від 1
.
10

-1
  

до 10 См/м 

від 1
.
10

-3
 до 50 См/м від 1

.
10

-4
 до  60 См/м 

Відносне СКВ  

у інтервалах ді-

апазону, % 

3
.
10

-2
 5

.
10

-3
 від 110

-4
 до 110

-2
 

См/м 110
-2

; 

від 110
-2

 до 60  См /м  

510
-3

 

Відносна неви-

лучена похибка 

у інтервалах ді-

апазону, % 

810
-2

 від 110
-3

 до 110
-1

См/м  

510
-2

; 

від 110
-1

 до 10  См /м  

210
-2

; 

від 10 до 50 См /м  

510
-2

 

від 110
-4

 до 510
-2

 

См/м 410
-2

; 

від 510
-2

 до 6  См/м 

1,010
-2

; 

від 6 до 30 См /м  

2,010
-2

; 
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Для порівняння основні метрологічні характеристики еталонів ЕП України, 

Російської Федерації та колишнього СРСР (територіально розташований у Грузії) 

зведені до таблиці 6.2. З таблиці 6.2 випливає, що в піддіапазонах, де використо-

вуються комірка ЧКЯ і міст КМ4-Е, метрологічні характеристики еталона України 

в два рази кращі  відповідних характеристик еталона Росії і у вісім разів переви-

щують показники попереднього еталона (СРСР).  

 

6.1.1 Результати міжнародних звірянь 

 

На етапах апробації за період з 1998 по 2006 рр. УкрЦСМ, як провідний ме-

трологічний інститут держстандарту України, представляв вимірювальну систему 

(рис. 6.2) на міждержавних випробуваннях та міжнародних звіряннях. Після піло-

тних Р22 і Р47 та ключових звірянь К36 вимірювальна система ввійшла до складу 

державного еталону одиниці ЕП (структурна схема на рис. 5.9). Основні результа-

ти у вигляді відхилення від медіани (середньозваженого значення ЕП, представ-

леного усіма метрологічними інститутами) наведені на рис. 6.6, 6.7 і 6.8. 

 

 

Рис. 6.6. Результати міжнародних пілотних звірянь Р22 національних еталонів 

провідних держав світу 

CCQM P22 0,1 D
(1,28 S/m)Deviation from

median

-15

-10

-5

0

5

NCM CMI NMi NPL
UkrCSM

IEN
VNIIFTRI

SMU DFM PTB NIST GUM OMH

De
via
tio
n
(m
S/

m)



269 
 

 

 

Рис. 6.7. Результати міжнародних пілотних звірянь Р47 національних еталонів 

провідних держав світу 

 

На цих рисунках дані національних метрологічних інститутів позначені на-

ступною абревіатурою: UkrCSM - Україна, PTB - Німеччина, NIST - США, DFM - 

Данія, SMU - Словаччина, SP - Швеція, VNIIFTRI - Росія, CMI - Чехія, OMN - 

Угорщина, GUM - Польща , IEN - Італія, INMETRO - Бразилія, INPL - Ізраїль, 

CENAM - Мексика, NMi - Нідерланди. 

З рис. 6.6-6.8 видно, що результати УкрЦСМ потрапляють у трійку - 

п'ятірку кращих показників. Вони практично завжди близькі до медіани, що свід-

чить про мале значення невиключеної систематичної похибки. При цьому не-

визначеність є однією з найменших. Важливо відзначити, що протягом декількох 

років (від звірянь Р47 до К36) на розчині однієї концентрації (наприклад, розчин з 

електролітичною провідністю 5 мСм/м) еталон зберігав свої високі метологічні 

характеристики. 

Фінальний звіт і протокол звірянь CCQM K36 наведено в ДОДАТКУ Д. З 

них випливає, що принцип роботи українського еталона ЕП, заснований на вико-

ристанні чотириелектродної комірки змінного струму з розрахунковим значенням 

константи єдиний поміж всіх учасників, і тому не має аналогів серед провідних 

країн світу [90, 226]. 
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Рис. 6.8. Результати міжнародних ключових звірянь К36 національних еталонів 

провідних держав світу 

 

Результати міжнародних звірень підтверджують адекватність метрологічної 

моделі еталона (розділ 5.2), правильність і достатність методів зниження основ-

них складових систематичної похибки (розділи 2 і 3). 

 

6.2 Термометричний міст СА300 

 

Міст призначений для вимірювання опору стандартних платинових термо-

перетворювачів опору і видачі результатів вимірювання на індикаторне табло або 

на екран комп'ютера. Він може застосовуватися або як автономний пристрій вимі-

рювання, або спільно з персональним комп'ютером (ПК). Області застосування: 

метрологія – як пристрій-інтерполятор для передачі розміру температури між ре-

перними точками; океанологія, наукові дослідження – як точний засіб вимірюван-

ня температури; промисловість – як високочутливий і стабільний пристрій для 

контролю і управління термозалежними технологічними процесами. 
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Основні особливості: 

А. Висока точність і чутливість. В основі моста лежить багатоконтурний 

вимірювальний ланцюг, побудований на основі трансформаторів з тісним індук-

тивним зв'язком, що має високу лінійність функції перетворення і забезпечує чо-

тирипарне, з еквіпотенціальним захистом, підключення об'єкта вимірювання. Фу-

нкціональна схема КМВК приведена на рис.4.26. В мості застосована напівзрівно-

важена (з обмеженою розрядністю індуктивного дільника) структура вимірюваль-

ного ланцюга, що дає змогу істотно знизити ваго-габаритні показники моста в 

цілому. Її алгоритм розглянутий в розділі 4.3.3. 

Б. Повний автомат. Процедура зрівноваження повністю автоматизована. 

Для цього використовується варіаційна система, принцип роботи якої заснований 

на оцінці реакції вимірювального ланцюга на калібрований тестовий сигнал. 

Міст має два види запуску: разовий і безперервний. У разовому – кожне нове 

вимірювання починається натисненням кнопки «пуск». При безперервному виді 

запуску міст повторно запускається автоматично, забезпечуючи тим самим режим 

стеження. 

В. Два діапазони вимірювання. Вибір того чи іншого діапазону вимірюван-

ня здійснюється шляхом під'єднання відповідної міри ТОМ до задньої панелі мо-

ста. Кожна міра моста  розміщена в своєму активному термостаті. Температурна 

нестабільність терморегулятора складає 510
-8

 при зміні температури навко-

лишнього середовища на 1 °С.  

Автор висловлює щиру подяку Кромплясу Б.А. за розробку програмного забезпе-

чення до моста СА 300. Ним була розроблена не тільки програма нижнього рівня 

але і зручна програма для окремої наладки всіх основних вузлів моста. Програма 

верхнього рівня була створена за участі Карпова І.В. та Лисак О.М. 

Технічні характеристики моста 

1. Діапазон вимірювання: 

для ТОМ 1 (номінальне значення 1 кОм), Ом.................................0...124,999999; 

для ТОМ 0,1 (номинальное значение 0,1 кОм), Ом...........................0...12,4999999. 
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2. Дискретність відліку при роботі з комп'ютером: 

для ТОМ 1, Ом.........................................................................................10
-6

; 

для ТОМ 0,1, Ом......................................................................................10
-7

. 

3. Відносна чутливість при роботі з комп'ютером: 

без усереднювання, час вимірювання 3 с ...............................2 10
-7

;
 

з усереднюванням, час вимірювання 30 с ..............................4 10
-8

.
 

4. Час одного вимірювання, с .............................................................3. 

5. Відносна похибка лінійності  

функції перетворення.........................................................................210
-7

. 

6. Значення робочого струму: 

для ТОМ 1, мА...........................................................................................1; 

для ТОМ 0,1, мА.........................................................................................3. 

Передбачений режим, при якому струм, може бути збільшений в 2 раз. 

7. Робоча частота, Гц........................................................................1251 або 3251.  

8. Кількість вимірювань у режимі усереднювання: 

 в автономному режимі............................................................................8; 

 при роботі з комп'ютером ………………………………………...від 2 до 49. 

9. Допустиме значення тангенса фазового кута об’єкта вимірювання ...810
-4

.  

10. Габаритні розміри, мм .............................................................290х120х320. 

11. Маса, кг........................................................................................5,5 . 

12. Потужність споживання, Вт..........................................................15 

Програма верхнього рівня для моста СА300 забезпечує: 

- управління режимами моста; 

- можливість калібрування по зовнішній зразковій мірі опору; 

- накопичення результатів вимірювання опору в текстовому файлі і 

графічний моніторинг протягом часу спостереження. 

Міст СА300 виготовлений у двох модифікаціях: з робочою частотою 325 Гц 

(зовнішній вигляд представлений на рис. 6.9) і з робочою частотою 125 Гц (рис. 

6.10). Міст СА300 сертифікований. За результатами державних приймальних ви-
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пробувань в 2004 році затверджено як тип засобів вимірювальної техніки, за-

реєстрований в Державному реєстрі під номером У 1832-04 (див. Додаток В).  

 

 

Рис. 6.9. Зовнішній вигляд моста СА300 

 

 

Рис. 6.10. Зовнішній вигляд моста СА300-1 

 

Виготовлено шість екземплярів моста СА300, які експлуатуються в голов-

них метрологічних центрах України, Росії та Казахстану. Акт використання моста 

СА300 в складі державного еталона одиниці температури України приведени в 
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Додатку Б. У таблиці 6.3 для порівняння представлені основні технічні характери-

стики термометричних мостів провідних фірм світу. 

Таблиця 6.3 

Характеристики прецизійних термометричних мостів 

Фірма, 

 країна 

Tinsley 

GB 

Measurement 

International 

Canada 

GuildLine 

Canada 

Hart Scien-

tific,  

USA  

Automatic  

System La-

boratories 

ASL, GB 

Спецавто-

матика, 

Україна 

Модель 5840E 6010T 6622T 1595A F-18/ F-900 СА300 

Діапазон 

вимірювань, Ω 
0 – 350 1 - 10 000 0.01 Ω –110

5
  0 – 400 0 – 130Ω 0 – 125 

Чутливість, 

ppm 
1 0.001  0.001  0.06  0.007/0.0005  0.008  

Нелінійність, 

ppm  
5  0.01  0.01  4  0.01/0.001  0.02  

Робочий 

струм, mA 

(0.1, 0.3, 1.0, 

3.0)  
(0.001 - 150)  (0.02 - 150)  (0.001-20)  (0.1- 50)  1.0, 3.0  

Робоча ча-

стота, Гц 
AC 75  DC DC  

AC 25, 75  

(30, 90) 

AC 125,  

325  

Вага, кг 15/7.5 22.7 33 7.5 46 5.5  

Габарити, мм 432153432 266451306 465440200 432153432 326527459 290120320  

 

За основними метрологічними характеристиками, такими як діапазон вимі-

рювання, одиниця молодшого розряду (кількість декад), лінійність міст СА300 

перебуває на одному рівні з однією з кращих моделей – мостом F18 фірми ASL 

[227], але за розрядністю і лінійністю поступається моделі F900. Тут слід зазначи-

ти кілька обставин. По-перше, макет моста СА300 був розроблений в рамках теми 

«Платина» в 1999 році. На той момент модель F18 була кращою, а модель F900 

з'явилася пізніше. У ній були покращені в десять разів чутливість і лінійність, то-

му що з'явилася додаткова восьма декада. По-друге, розрядність моста СА300 

можна так само збільшити на порядок відносно простими методами. Для цього 

можна не ускладнювати індуктивний дільник напруги, а замінити АЦП з розряд-

ністю 12 біт на АЦП з розрядністю 16 біт. Таким чином основні характеристики 

моста СА300 відповідають кращим світовим зразкам. Однак вагогабаритні показ-

ники в 3-5 разів краще. 

Слід так само відзначити, що з 2014 року всі права на випуск моста F900 

перейшли до фірми VIKA. Відповідно змінився шифр моделі CTR9000 [37]. 
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6.3 Кондуктометр КЦ-ЗС 

 

Кондуктометр КЦ-3С призначений для автоматичного вимірювання масової 

частки золи 28% -х розчинів чистого цукру відповідно до ДСТУ2317-93 і 5% -х 

розчинів цукру-сирцю відповідно до міжнародної методики ICUMSA. Кондукто-

метр може використовуватися для вимірювання електролітичної провідності й 

температури рідин, що проводять. 

Метрологічні та споживчі характеристики кондуктометра відповідають су-

часним вимогам, що пред'являються до апаратури для вимірювання зольності 

цукру. Кондуктометр пройшов апробацію в НВО "Цукор". 

Кондуктометр забезпечує: 

- вимірювання масової частки золи в цукрі, електролітичної провідності, 

температури; 

- облік електролітичної провідності дистиляту; 

- режим занесення довільної константи кондуктометричного датчика в енер-

гонезалежне ОЗУ. 

Відмінні особливості: 

- ударостійкий корпус датчика; 

- повна промиваємість датчика; 

- висока стабільність у часі. 

В основі кондуктометра логометричний АЦП. Вимірювальні ланцюги побу-

довані для канлу провідності за схемою на рис. 4.5 і для каналу температури за 

схемою на рис. 4.6. Схеми живляться від джерела напруги змінного струму за 

формою меандр. Нижче наведені основні технічні характеристики кондуктометра. 

Діапазон вимірювання: 

-масової частки золи в цукрі, % .....................................0,0018-0,9 

- електролітичної провідності, мкСм/см.........................0,2-3000 

- температури,
o
C................................................................15-30 

Похибка вимірювання: 
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 - масової частки золи в цукрі,%...................................... ±(3,0+0,01/Хизм) 

- електролітичної провідності, %  

у діапазоні (0,2-300,0) мкСм/см.............................. ±(2,0+30/Gизм) 

у діапазоні (300,0-3000) мкСм/см................................................... ±2 

- температури, 
o
C.................................................................±(3*10

-5
tвим+0,2) 

де      Хвим, Gвим, tвим – виміряні значення масової частки золи в цукрі, 

електролітичної провідності і температури відповідно. 

Дискретність відліку: 

- масової частки золи в цукрі, % ...................................................0,0001 

- електролітичної провідності, мкСм/см 

у діапазоні (0,2-300,0)мкСм/см......................................................0,2 

у діапазоні (300,0-3000)мкСм/см...................................................2,0 

- температури, 
o
C..............................................0,05 

Габарити,  мм ...............................................................................210100260 

Потужність споживання, ВА............................................................................3 

 

 

Рис. 6.11. Зовнішній вигляд кондуктометра КЦ-ЗС 
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Зовнішній вигляд вимірювача зольності цукру КЦ-ЗС представлений на рис. 6.11. 

Виготовлена експериментальна партія (півтора десятка) вимірників КЦ-ЗС, які 

експлуатуються на підприємствах цукрової промисловості. У Додатку В наведені 

копії актів метрологічної атестації експериментальних зразків вимірювача. 

 

6.4 Високочутливий вимірювач температури «Delta R» 

 

Вимірювач «Delta R» призначений для вимірювання температури за допо-

могою платинового термоперетворювача опору у вузькому діапазоні з високою 

роздільною здатністю. Як випливає з МТШ90, похибка апроксимації шкали не 

перевищує 0,13 мК. Однак, у таких областях вимірювальної техніки, як біосен-

сорика або калориметрія, потрібні термометричні засоби вимірювання з чут-

ливістю вище на один-два порядки. Досягнення достатньої чутливості за темпера-

турою (на рівні 10
-4

 К і вище) для контролю теплових полів у розподіленому 

об'єкті вимірювання пов'язано з рішенням декількох складних технічних завдань. 

Для цього необхідно перетворити максимально можливу частину дуже малої 

кількості тепла, яке прикладається до термочутливого елемента вимірювальної 

системи. Також важливо забезпечити інваріантність вимірювань до нестабільності 

температури навколишнього середовища і неоднорідностей теплових полів як по-

за, так і всередині приладу. Зменшити до мінімуму вплив саморозігрівання і тер-

моЕРС. І, нарешті, забезпечити високу стійкість до різних за рівнем і спектром за-

вад. Всі ці завдання були вирішені при розробці й виготовленні вимірювача «Delta 

R» [225]. Вимірювальне коло приладу наведене у 4-му розділі на рис. 4.7. Зовніш-

ній вигляд вимірювача «Delta R»  та калориметр із зануреним давачем температу-

ри наведені на рис. 6.12. 

При розробці вимірювача були застосовані схемотехнічні, алгоритмічні й 

конструктивні прийоми, такі як: поділ джерел живлення цифрових і аналогових 

ланцюгів і їх гальванічна розв'язка; забезпечення мінімального рівня пульсацій 

джерела живлення аналогових ланцюгів і потужності розсіювання всередині при-

ладу; синхронізація або використання єдиного кварцового генератора для систем 
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тактування генератора змінного струму, АЦП і КМВК; рознесення частот перших 

гармонік мережевої завади і робочої частоти; використання вимірювального кабе-

лю із суцільним електростатичним екраном.  

 

  

Рис. 6.12. Зовнішній вигляд вимірювача «Delta R» та калориметра 

 

 

Рис. 6.13. Діалогове вікно програми верхнього рівня вимірювача «Delta R» 
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Проведено дослідження двох типів цифрових фільтрів з алгоритмами меді-

анної фільтрації та змінного середнього, обрані оптимальні апертури фільтрів. У 

результаті реалізації запропонованих рішень був розроблений прилад з наступни-

ми основними характеристиками:  

- номінальний опір датчика при 0 °C – 1КОм; 

- діапазон вимірювання приросту опору – 32 Ом, що відповідає діапазону темпе-

ратури (24-32) °C; 

- одиниця молодшого розряду – 32 мкОм, відповідає температурі – 0,000008 °C; 

- СКВ результатів спостереження – 200 мкОм, що відповідає 6 ОМР. 

- робочий струм ТПС - не більше 0,7 мA. 

Діалогове вікно програмного забезпечення наведено на рис. 6.13. 

Прилад «Delta R» використовується в складі вимірювальної системи державного 

еталона одиниці енергії згорання вуглеводнів. Акт використання вимірювача 

представлений у Додатку Б. 

 

6.5 Кондуктометричний міст КМ4-Е 

 

Вимірювальний ланцюг моста КМ4-Е є багатоконтурним КМВК, спрощена 

функціональна схема якого була розглянута на рис. 4.31. Розгорнута структурно-

функціональна схема вимірювального ланцюга приладу показана на рис. 6.14. 

Зразкову гілку утворює 5,5-декадний індуктивний дільник за основним па-

раметром (трансформатор ТН1, обмотки W2-W7), три декадний індуктивний ді-

льник за допоміжним параметром (трансформатор ТН2, обмотки 3g-5g), блок зра-

зкових мір R0 і C0, розташованих у модулі УКТ. Гілку порівняння утворюють об-

мотки W9-W12 трансформатора ТН1 і компенсаційний трансформатор у модулі 

ПН1. Крім того, на схемі розташовані модулятор МG і модуляційний дільник 

ДМG за основним параметром і аналогічні вузли МС і ДМС за допоміжним пара-

метром. Повторювачі напруги ПН1 і ПН2 використовуються як буферні пристрої 

для усунення ефекту шунтування вихідного опору декад ТН1 низьким вхідним 

опором трансформаторів у модулях ПН1 і ТН2. Для забезпечення високої точнос-
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ті передачі вимірювальних сигналів повторювачі ПН1, ПН2 і відповідні трансфо-

рматори виконані двоканальними (двоступінчастими). 

 

Рис. 6.14. Функціональна схема вимірювального ланцюга моста КМ4-Е 
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Для забезпечення тісного індуктивного зв'язку між обмотками трансформа-

торів вимірювального ланцюга намотка останніх виконується у вигляді джгутів. В 

якості магнітопроводів застосовані кільцеві феритові осередки з високою маг-

нітною проникністю (μ = 6000 – 10000). Різницева напруга вимірювального 

ланцюга через узгоджувальний трансформатор надходить на вхід селективного 

підсилювача УІ. 

Зрівноваження ланцюга здійснюється за результатами аналізу модуляційних 

сигналів, які формуються вузлами МG, ДМG і R0, що є складовими контура зрів-

новаження за провідністю і аналогічними вузлами МС, ДМС і C0, що є складови-

ми контура зрівноваження за ємністю. У мості КМ4-Е реалізовано коаксіальне 

подвійно екрановане підключення чотириелектродного кондуктометричного дат-

чика з конфігурацією підключення 42 (див. рис. 4.32). Схема одного з варіантів 

вимірювального кабелю для моста наведена на рис. 6.15. 

 

 

Рис. 6.15. Схема вимірювального кабеля моста ЦК002 

 

6.6 Висновки до розділу 6 

 

1. Принцип роботи українського еталона одиниці ЕП, заснований на вико-

ристанні чотириелектродної комірки змінного струму з розрахунковим значенням 

константи, не має аналогів серед провідних країн світу. Інформаційно-вимірюва-

льну систему можна тиражувати і продавати в країни Балтійського і Середземно-

морського басейнів. Тим самим буде підвищуватися експортний потенціал 
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України в галузі наукомісткої продукції, з'являться нові робочі місця, через вста-

новлення пріоритету підніметься авторитет вітчизняної науки. 

2. Основні метрологічні характеристики еталона України в два рази кращі за 

характеристики еталона Росії і у вісім разів перевищують показники еталона був-

шого СРСР. 

3. Відтворення одиниці ЕП українським еталоном знаходиться на рівні трій-

ки - п'ятірки кращих національних метрологічних інститутів. Тим самим забезпе-

чується незалежність метрологічного забезпечення кондуктометричних 

вимірювань в Україні. 

4. У міжнародних звіряннях дані, представлені Україною, практично завжди 

близькі до медіани, що свідчить про мале значення невиключеної систематичної 

похибки. При цьому невизначеність є однією з найменших. Такі висновки під-

тверджують адекватність метрологічної моделі еталона (розділ 5), правильність і 

достатність методів зниження основних складових систематичної похибки. 

5. Міст СА300 має метрологічні характеристики на рівні кращих закордон-

них зразків. В якості базового приладу в рамках поновлення апаратного парку 

може поставлятися в регіональні служби Держстандарту України. У той же час 

міст СА300 в порівнянні зі світовими аналогами має в 4-5 разів менші вагогаба-

ритні показники. Цю властивість можна використовувати в тих напрямках до-

сліджень, де ці показники є критичними. Наприклад, в галузі космічних або 

підводних досліджень. 

6. Використовуючи логометричні АЦП, в першу чергу побудовані на основі 

сигма/дельта перетворення, можна розробляти відносно прості й дешеві термо- і 

кондуктометричні засоби вимірювання змінного струму з динамічним діапазоном 

(12-24) біт і відносною похибкою вимірювання (0,1-0,001)%. 

 

Перелік джерел із загального списку використаних джерел, на які є поси-

лання у розділі 6: [90], [222], [223], [224] – [227]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розв’язана комплексна науково-прикладна проблема 

подальшого розвитку теорії вимірювання іммітансу провідників першого або дру-

гого роду та створення прецизійних приладів і систем для термо- кондуктометрії з 

метрологічними характеристиками, що відповідають вимогам національних ета-

лонів. Отримані такі основні науково-технічні результати. 

1. Теоретично обґрунтовано, що в електричному полі провідника у ви-

гляді стовпа розчину електроліту найбільше значення похибки, зумовленої змі-

ною векторного магнітного потенціалу, не перевищує 0,01 ppm. Тому вихровою 

складовою можна знехтувати. Отже, навіть для прецизійних вимірювань поле в 

кондуктометричному датвачеві з розрахунковою константою можна вважати за 

характером безіндукційним або потенціальним. У побудові математичних моде-

лей коло-польових задач це дає змогу використовувати більш прості моделі. В їх 

основі знаходяться не рівняння Максвелла, а рівняння Лапласа, Пуассона. Для об-

числення функцій перетворення імпедансних давачів можуть використовуватись 

числові методи розрахунку або конформні перетворення на комплексній площині, 

що дають можливість отримувати рішення у вигляді відношення аналітичних фу-

нкцій без суттєвих похибок, зумовлених змінним характером робочого струму. 

2. На основі розроблених коло-польових задач для чотириелектродних 

кондуктометричних давачів отримані розрахункові параметри номінальних стати-

чних характеристик перетворення, які дали змогу визначити поправки до складо-

вих невилученої систематичної похибки, що зумовлені кінцевою товщиною стру-

мових та потенціальних електродів, наявністю отворів для заливання проби в ко-

мірку або неідеально прямокутною формою профілю циліндричної поверхні тру-

бки комірки. Це дає можливість отримати розрахункові значення константи ета-

лонних кондуктометричних давачів з похибками на рівні 0,1-5 ppm. 

3. На основі аналізу електричних моделей стандартних платинових тер-

моперетворювачів опору отримані вирази для обчислення поправок до невилуче-

ної систематичної похибки, що зумовлені змінним характером робочого струму, 
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зокрема поверхневим ефектом у платиновому дроті (в діапазоні кріогенних тем-

ператур t= (13-30) K) та шунтуючим ефектом кварцових елементів конструкції 

термоперетворювача опору (в діапазоні високих температур t=(900-1300) K). 

4. Розроблена топологічна модель системи планарно розташованих гре-

бінчастих електродів, поле яких у верхньому напівпросторі описується 3D моде-

лями, але дає змогу розраховувати функцію перетворення двоелектродного давача 

із використанням методів 2D аналізу, а саме теорії функцій комплексної змінної 

та конформних перетворень. Запропонована математична модель у вигляді суми 

складових, кожна з яких є відношенням еліптичних функцій, дає можливість оп-

тимізувати геометрію електродної системи.  

5. Запропоновано нове визначення об’єкта вимірювання – чотирипорто-

вий об’єкт із коаксіальним подвійно екранованим підключенням. Від відомого чо-

тирипортового коаксіального підключення об’єкт відрізняється наявністю третьо-

го контура. Він розміщується між першими двома, забезпечує функцію еквіпоте-

нціального захисту та зменшує вплив на результат вимірювання поперечних (шу-

нтуючих) адмітансів. На базі цього визначення створено новий вид вимірюваль-

них кіл – коаксіальні подвійно екрановані трансформаторні кола, в яких зберіга-

ються всі переваги коаксіальних мостів за наявності значної ємності індуктивного 

дільника напруги з тісним магнітним зв’язком та довгого вимірювального кабелю. 

6. Науково обґрунтовано використання багатоконтурних зрівноважених 

мостових кіл для компенсації сигналів від неінформативних параметрів давачів, 

що дало змогу досягти повної інваріантності до неінформативних внутрішніх та 

зовнішніх поздовжніх опорів, які співрозмірні або перевищують інформативний 

параметр.  

7. Запропоновано комбінаційний метод, в якому поєднуються мостові та 

логометричні методи перетворення. Використання в логометричному перетворен-

ні варіаційного методу обчислення похибки нерівноваги вимірювального кола дає 

змогу для термоперетворювача опору з малим фазовим зсувом (<0,003) забезпе-

чити похибку вимірювання термометричних мостів з індуктивним дільником на-
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пруги на рівні 0,1 ppm, але зменшити габарити, вагу та споживання приладу в 5-7 

разів у порівнянні з кращими світовими аналогами. 

8.  Запропоновані нові методи перетворення параметрів диференційних 

кондуктометричних давачів. Науково доведено, що застосування попередніх фун-

кціональних перетворювачів, функція перетворення яких визначається різницею 

імпедансів, дає змогу забезпечити виділення корисного сигналу з постійною чут-

ливістю в умовах, коли неінформативний параметр диференційного кондуктомет-

ричного давача на два порядки більший за інформативний. 

9. Теоретично доведено на основі моделі міри нульового опору, що її ек-

вівалентний опір складає 0,1-0,001 нОм. Тому таку міру можна використовувати 

для визначення адитивної похибки існуючих прецизійних термометричних мос-

тів. Запропоновано новий метод вимірювання адитивної похибки на основі неста-

ндартного підключення відомої чотиризажимної міри опору практично довільно-

го номіналу в якості міри нульового опору. 

10. Розроблені нові методи вимірювання нелінійності 6-8 декадних мостів 

змінного струму для вимірювання опору. Теоретично і експериментально доведе-

ні можливості контролювати основні метрологічні характеристики засобів вимі-

рювання опору на рівні 1-0,1 ppm в умовах відсутності мір відповідної точності. 

11. Розроблено метрологічну модель державного еталона одиниці елект-

ролітичної провідності розчинів електролітів. Проведено аналіз та мінімізацію 

факторів впливу на невизначеність вимірювання, що дало змогу зменшити бю-

джет похибок з 44 до 7 складових та науково обґрунтовати високі результати мі-

жнародних звірянь державного еталона електролітичної провідності. 

12. Запропоновано уточнити визначення основної фізичної величини в 

кондуктометрії – електролітичної провідності. Вона має визначатися як дійсна ча-

стина відношення двох комплексних величин – напруженості електричного поля 

та щільності струму. При використанні методів змінного струму це дасть змогу 

уникнути непорозумінь стосовно такого параметру, як робоча частота. Крім того, 

такий підхід дасть змогу через врахування струму зміщення створити науково-
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методичні передумови для теоретичного аналізу та врахування впливу на резуль-

тат вимірювання іншої фізичної величини – діелектричної проникності рідини.  

13. Теоретичні дослідження дали можливість розробити відповідну конс-

трукторську документацію для тиражування нових типів приладів та систем. Де-

які з них мають унікальні метрологічні характеристики. Наприклад, вимірювальна 

система еталона ЕП за принципом дії не має світових аналогів. Кондуктометричні 

мости змінного струму типу КМ-4Э та ЦК002 дозволяють вимірювати провідність 

з похибкою (0,001-0,003)% за умов, що модулі імпедансів під’єднання сягають 5-

10 кОм, а тангенс фазового кута – близький до одиниці. Термометричний міст 

СА300 на момент розробки за основними метрологічними характеристиками не 

поступається найкращим закордонним зразкам (міст F18), але за масогабаритними 

показниками та потужністю споживання в 6-7 разів кращий. 

14. Результати дисертаційної роботи у вигляді засобів вимірювання вико-

ристано як у складі державних еталонів, наприклад електролітичної провідності 

рідин Укрметртестстандарт, м.Київ; державного еталону температури, ННЦ « Ін-

ститут метрології» м.Харків; державного еталону одиниці згорання вуглеводнів 

ННЦ «Інститут метрології» м.Харків, так і в дрібносерійному виробництві, зокре-

ма для випуску експериментальної партії термокондуктометра – вимірювача зо-

льності цукру КЦ-ЗС, зразки якого впроваджені на цукрових заводах України. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

МЕТРОЛОГІЯ 

ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ  ЕЛЕКТРОЛІТИЧ-
НОЇ ПРОВІДНОСТІ РІДИН 

МЕТРОЛОГИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ   
ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ  ПРОВОДИМОСТИ ЖИДКОСТЕЙ 

METROLOGY 

STATE TRACEABILITY SCHEME 
FOR THE INSTRUMENTS INTENDED FOR MEASURING 

ELECTROLYTIC CONDUCTIVITY OF LIQUIDS 

Чинний  від 2006-07-01 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей  стандарт поширюється  на державну повірочну схему для засобів 

вимірювань електролітичної провідності рідин1) (додаток А) і встановлює призначення 

державного первинного еталона одиниці електролітичної провідності рідин, комплекс 

основних структурних елементів, які входять до його складу, основні метрологічні ха-

рактеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці електролітичної 

провідності рідин – сименс на метр (См/м), від державного первинного еталона за до-

помогою робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) із за-

значенням похибок та основних методів передавання розміру одиниці. 

2 ДЕРЖАВНИЙ ПЕРВИННИЙ ЕТАЛОН 

2.1  Державний первинний еталон призначено для відтворення та зберігання 

одиниці електролітичної провідності рідин  і передавання розміру цієї одиниці (См/м) за 

допомогою робочих еталонів робочим ЗВТ, які застосовують в Україні, для забезпечен-

ня єдності вимірювань у країні. 

  1) Назва фізичної величини відповідає ISO 31-8: 1992 та ДСТУ 3651.1-97 і 

введена на заміну назви – питома електрична провідність електролітів 

Видання офіційне 

1 
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2.2  В основу вимірювань електролітичної провідності рідин має бути покладено 

одиницю, яку відтворює зазначений державний первинний еталон. 

2.3  Державний первинний еталон складається з комплексу таких структурних 

елементів: 

 комплект кондуктометричних комірок; 

 система вимірювань електричної провідності; 

 система вимірювань температури та термостатування кондуктометричних 

комірок; 

 система приготування еталонних розчинів; 

 система автоматизованого оброблення результатів вимірювань; 

 еталонні розчини для проведення міжнародних звірень. 

2.4  Діапазон значень електролітичної провідності рідин, що відтворюється етало-

ном, становить від  110-4 до  60 См/м. 

2.5  Державний первинний еталон забезпечує відтворення одиниці електролітич-

ної провідності рідин і передавання її розміру із відносним середнім квадратичним 

відхиленням результату вимірювань SВ, %, для 15 незалежних спостережень, що не 

перевищує значень в інтервалах діапазону: 

 від 110-4 до 110-2 См/м ............................................................. 110-2;  

 від 110-2 до 60 См/м .................................................................. 510-3. 

2.6   Відносна  невилучена систематична похибка державного первинного етало-

на В, %, не  перевищує значень в інтервалах діапазону: 

 від 110-4 до 510-2 См/м ............................................................. 410-2; 

 від 510-2 до 6 См/м .................................................................... 1.10-2; 

 від 6 до 30 См/м ......................................................................... 210-2; 

 від 30 до 60 См/м ....................................................................... 510-2. 

2.7  Відносна  нестабільність еталона за рік В, %, не більше  ...... 210-3. 

2.8  Метрологічні характеристики еталона визначені для температури рідини -   

298,15 К. 

2.9  Державний первинний еталон застосовують для передавання розміру оди-

ниці електролітичної провідності рідин робочим еталонам 0-го і 1-го розряду методом 

прямих вимірювань. 
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2.10   Відтворення одиниці електролітичної провідності рідин із зазначеною точ-

ністю забезпечують дотриманням правил зберігання та застосування державного пер-

винного еталона, затверджених в установленому порядку. 

3 РОБОЧІ ЕТАЛОНИ 

3.1  Робочі еталони 0-го розряду 

3.1.1  Як робочі еталони 0-го розряду (у тому числі стандартні зразки відносної 

електролітичної провідності морської води) використовують водні розчини хлориду 

калію та хлористої кислоти з діапазоном електролітичної провідності від 110-4 до  

60 См/м. 

3.1.2    Довірчі границі відносної похибки в робочих еталонів 0-го розряду скла-

дають від 0,05 до 0,1 % при довірчій імовірності 0,95 для 10 незалежних спостережень. 

3.1.3  Робочі еталони 0-го розряду застосовують для передавання розміру оди-

ниці електролітичної провідності рідин робочим еталонам 1-го розряду звіренням з до-

помогою компаратора та методом прямих вимірювань. 

3.2  Робочі еталони 1-го розряду 

3.2.1  Як робочі еталони 1-го розряду використовують еталонні кондуктометричні 

установки та солеміри в діапазоні вимірювань від 110-4 до  

100 См/м та водні розчини хлориду калію та хлористої кислоти з діапазоном електро-

літичної провідності від 110-4 до 60 См/м.  

3.2.2  Довірчі границі відносної похибки в робочих еталонів 1-го розряду станов-

лять  від 0,1 до 0,25 % при довірчій імовірності 0,95. 

3.2.3  Робочі еталони 1-го розряду застосовують для передавання розміру оди-

ниці електролітичної провідності рідин робочим еталонам 2-го розряду безпосереднім 

звіренням, методом прямих вимірювань або звіренням за допомогою компаратора та 

робочим ЗВТ – методом прямих вимірювань. 

3.3   Робочі еталони 2-го розряду 

3.3.1  Як робочі еталони 2-го розряду використовують еталонні кондуктометри та 

солеміри, а також водні розчини хлориду калію та кислот в діапазоні від  110-4 до 100 

См/м.   

3 
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3.3.2  Довірчі границі відносної похибки в робочих еталонів 2-го розряду станов-

лять  від 0,25 до 1 % при довірчій імовірності 0,95. 

3.3.3  Робочі еталони 2-го розряду застосовують для передавання розміру оди-

ниці електролітичної провідності рідин робочим ЗВТ методами прямих вимірювань та 

безпосереднім звіренням. 

4 РОБОЧІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 

4.1   Як робочі ЗВТ використовують  кондуктометри лабораторні і промислові, 

кондуктометричні аналізатори та солеміри  в діапазоні від 110-6  до 200 См/м. 

4.2  Границі допустимої відносної похибки В робочих засобів вимірювальної 

техніки становлять   від 0,3 до 15 %. 
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ДЕРЖАВНА ПОВІРОЧНА СХЕМА ДЛЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАНЬ   

ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ПРОВІДНОСТІ РІДИН 
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Позначення: в - границі допустимої відносної похибки, в - довірча  відносна похибка,  в – границі невиключеної 

систематичної  відносної  похибки еталона, Sв – відносне середнє квадратичне відхилення результату 

вимірювань 

 

 

  Державний первинний еталон одиниці  

електролітичної провідності рідин 

   110
-4

 …60 См/м; 

  Sв = 510
-3

...110
-2 % 

  в =  110
-2

 ... 510
-2 

% 
 
 

Метод прямих  
вимірювань 

 

Еталонні розчини електролітів,  
СЗ відносної ЕП морської води 

   110
-4

… 60 См/м;  

в = 0,05...0,1 % 

Метод прямих  

вимірювань 
 

 

Еталонні кондуктометричні 
установки, солеміри 

  110
-4

 … 100 См/м;  

 в =   0,1...0,25 % 

Безпосереднє 
 звіряння 
 

Звіряння  за допомогою 
компаратора 

в=0,02 % 

 

Безпосереднє  
 звіряння 
 

 

  Лабораторні та  

промислові кондуктометри, 
аналізатори, солеміри   

110
-6

… 200 См/м;  

в =   1…15 % 

 Лабораторні та   

промислові кондуктометри, 
аналізатори, солеміри   

110
-6

 … 200 См/м;  

в =   0,3 …1% 

 

Еталонні 

 кондуктометри, солеміри 

  110
-4

 … 100 См/м;  

 в =   0,25 …1 % 

Звірення  за допомо-
гою компаратора 

в=0,05 % 

  
 

Метод прямих  

вимірювань 
 

 

Еталонні розчини 

 електролітів 

  110
-4

 … 60 См/м;  

 в =   0,1...0,25 % 

  

  

Еталонні розчини електролітів   

  110
-4

 … 100 См/м;  

 в =   0,5...1 % 

 Метод прямих  

вимірювань 

 

 

 

Метод прямих  

вимірювань 
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